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Historie státních maturit v ČR 
Počínaje rokem 2011 se v České republice začalo středoškolské studium uzavírat formou 

státních maturit. Ty z části nahradily předešlou formu maturitních zkoušek, které si vytvářely samy 

školy. Jejich úkolem je zajistit jednotnou úroveň závěrečných zkoušek a také možnost srovnání. 

O nové formě maturitních zkoušek se poprvé začalo diskutovat v 90. letech minulého století 

na popud OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Úplně první model maturit byl 

sestaven během let 1997 a 2000, avšak návrh na jeho uzákonění byl zamítnut. Kladné odezvy se 

dočkal až o čtyři roky později, především díky tomu, že forma maturit byla razantně změněna a 

modelu z let 1997-2000 se podobala jen zdaleka. V platnost měla vejít ve školním roce 2007/2008. 

Novela školského zákona z června roku 2007 ale opět zabránila tomu, aby se státní maturita 

mohla uplatnit v praxi. Její start se posunul až na rok 2010 a forma měla být znovu odlišná od té 

předchozí. Finální podoba státních maturit byla dokončena v listopadu 2007 a návrh na její uzákonění 

podal v únoru 2008 tehdejší ministr školství Ondřej Liška. Poslanecká sněmovna a Senát tento návrh 

schválily v květnu téhož roku. 

O podobnou formu zkoušek usiluje více zemí, avšak jen málokdy se podaří takto velký projekt 

dokončit. Aspoň zčásti jednotné maturity má Polsko (polština, cizí jazyk, matematika), Francie 

(komplexní zkoušky zaměřené dle tematických okruhů) nebo třeba Rusko (matematika, ruština). 

V Rakousku by měli studenti skládat jednotné zkoušky od roku 2014 nebo 2015. 

M.A.R.E.K 

Forma nové maturitní zkoušky 
Forma maturit pro rok 2011 sestávala ze dvou částí, profilové a společné. Profilovou část 

sestavovala sama škola a studenti si mohli vybrat, ze kterého předmětu chtějí skládat zkoušku. Počet 

povinných předmětů se pohyboval od 2-3 (stanovuje ředitel školy), nepovinné si mohli studenti zvolit 

maximálně dva. Profilová část je prakticky totožná se starými maturitami. Ve společné části byl 

povinným předmětem český jazyk a literatura, druhým buď matematika, nebo cizí jazyk. Dále bylo 

možné si ve společné části vybrat až tři nepovinné předměty navíc, např. chemii, fyziku, dějiny umění 

nebo občanský a společenskovědní základ. 

Hlavním rozdílem od starého modelu maturit je ten, že ve společné části si žáci mohou sami 

rozhodnout, jakou úroveň obtížnosti si zvolí. Mohou vybírat mezi základní a vyšší, přičemž u vyšší 

úrovně se předpokládá zvýšený zájem o předmět. Na základní úroveň obtížnosti by měla každého 

studenta připravit škola, bez ohledu na její zaměření. Avšak u nepovinných předmětů je dána jen 

úroveň vyšší. Druhou odlišností je způsob zkoušení, které má formu didaktických testů. U českého a 

cizího jazyka je však zkouška komplexní, tj. sestává z didaktického testu, ústní zkoušky a písemné 

práce. 
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Pro příští rok už se připravují některé změny. Měla by být lepší organizace skládání zkoušek. 

Např. písemné zkoušky by se měly konat dříve než ústní, aby studenti hned po složení ústních 

zkoušek věděli, jaké známky dostanou. Tento rok maturanti skládali nejprve ústní a až týden či 

čtrnáct dní na to písemné zkoušky. Teď museli čekat až do 20. června na své výsledky, do té doby si 

nemohou být jisti, že maturitu udělali. 

M.A.R.E.K 

Jsou nové maturity opravdu bezchybné? 
 Přestože státní maturity prodělaly během skoro třinácti let mnoho změn, zdá se, že chybičky 

se stále najdou. Mnoho studentů i učitelů si stěžovalo na nepřesné či nejasné zadání nebo odpovědi. 

Zde máte příklad nesrovnalostí. 
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Tato úloha je z ilustračního didaktického testu k vyšší úrovni občanského a 

společenskovědního základu. Úkolem je rozhodnout, zda jsou tvrzení pod grafem správná. Rozpor 

může nastat hned u první otázky, kde není jasně napsáno, s čím se mají hodnoty z roku 1995 

porovnat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhá úloha pochází ze stejného testu jako první. Zde opět mají studenti rozhodnout, jaké 

tvrzení je správné. U druhého tvrzení může nastat rozpor v tom, že nikde v zadání není napsáno, že 

studenti prodávají párky teplé, tudíž rozhodnutí ano i ne může být diskutabilní. Také i v samotném 

zadání je jeden rozpor. Studenti prý prodávají párky, ale má se zde posuzovat graf vyjadřující sice 

rovnováhu na trhu s párky, ale v rohlíku. Pokud by byl bufet zavřený (otázka č. 1) a studenti odebírali 

rohlíky k párkům právě z tohoto bufetu, byla by odpověď na otázku také nejasná. 

Sporná zadání se vyskytují i u jiných testů, avšak jedno zůstává jisté, a to je to, že by zadání 

mělo být přesné. Student přece nemůže během plnění testu přemýšlet nad otázkou „co tím autor 

chtěl říci“! 

(zdroj: http://www.novamaturita.cz/ilustracni-testy-a-zadani-2011-1404034781.html) 

M.A.R.E.K 
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Pohled za zavřené dveře 
aneb jak působily státní maturity i na mne… 

Zvědavost mi nedala a tak jsem se šla na státní maturity, skloňované všemi pády a stále 

zmiňované v médiích, podívat osobně. Co nás čeká? Hrůza, které se máme všichni bát? Banalita, na 

kterou není třeba žádné přípravy? Anebo prostě jen jinak pojatá maturitní zkouška tak, jak ji známe 

z minulých let?   

Musím přiznat, že když jsem otevřela všem maturantům nechvalně známé dveře ve 4. patře, 

blok A,  vytryskl na mne zpoza nich vzduch přidušený nervozitou a téměř posvátné ticho   (jako by se 

maturanti báli, že jim maturita odskočí jak plachá laňka, když promluví jen trošku hlasitěji –  ehm, kéž 

by…). Takže zase tak velká změna státní maturita nebude, atmosféra stejná… Jako první jsem 

nakoukla pod pokličku ústní státní maturitě z anglického jazyka (tímto se omlouvám všem německy 

se učícím, na maturitě z němčiny jsem nebyla). Student si vylosuje zadání a jako dárek obdrží od 

zkušební komise pracovní list a za odměnu na něm může 20 minut pracovat, třídit si své myšlenky. 

Poté předstoupí před zkoušejícího a  čeká ho patnáctiminutové utkání... Po ruce může mít své 

poznámky na pracovním listě. Student, na jehož zkoušce jsem se byla podívat, působil dojmem, že 

umí (ale samozřejmě nevím, jakým dojmem působil na zkoušejícího). Zkoušející má sice velmi přesně 

zadáno, na co a jak se ptát, takže asi nemá moc šancí žáka zachránit, ale i přesto bych řekla, že vytuší, 

kde je žákovo slabé místo, a to se snaží projít co nejméně bolestivě… Oproti tomu maturita z českého 

jazyka a literatury ponechává dle mého názoru více prostoru pro zkoušejícího, může spíše navést 

maturanta ke správné odpovědi. A navíc, podle  mého, je ústní  zkouška  z  ČJ poměrně výhra (teď 

nemluvím o didaktickém testu a písemné práci, to je jiná). Student, který si zvolí nižší úroveň, si 

vylosuje 1 z 20 zadání, které se týkají literárních děl, která si  sám vybral a přečetl (nepochybně…). 

,,Moje“ studentka si vylosovala Shakespeara – Hamleta a musím sebevědomě přiznat, že z toho bych 

odmaturovala i bez přípravy. (Upozornění - maturita bez přípravy na vlastní nebezpečí, já si myji 

ruce!)  Ale samozřejmě je to i o štěstí… Takže recept na zvládnutí státní maturity podle mě? Učení a 

modlení, v poměru 2:1. A snad nevěřte médiím, asi trochu dělají z komára velblouda. Ta hororová 

čísla neúspěšnosti dělají učiliště a některé střední školy (doufám, také budu maturovat). Uznávám, že 

vůči nim zřejmě nejsou státní maturity úplně fair… 

M.A.R.E.K 

P.S. po uzávěrce: Maturitu na naší škole zvládli všicni až na dvě studentky, které si zopakují angličtinu 
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Státní maturity - výsledky 
Ke zkouškám bylo přihlášeno celkem 98762 studentů, avšak každý desátý nebyl k maturitě 

vůbec připuštěn. V celé České republice neuspělo 19,5 % ze všech studentů skládajících zkoušky, i 

přesto, že si naprostá většina z nich zvolila nižší úroveň. Nejhůře dopadli studenti odborných škol, 

hlavně učilišť a nástavbových oborů, kde jich propadlo 44 %. Naopak nejlépe jsou na tom studenti 

gymnázií, z nichž neuspělo pouze 5,1 %.  

Na naší škole se u písemných testů studentům nejvíce dařilo v českém jazyce. V základní 

úrovni z nich téměř tři čtvrtiny odmaturovaly s jedničkou. V ostatních předmětech to bylo 

vyrovnanější a sem tam se objevily nějaké trojky. Jen v matematice dostali dva studenti čtyřku, jednu 

v nižší a druhou ve vyšší úrovni, ale zároveň to byly jediné horší známky, a tak musíme s radostí 

dodat, že všichni naši studenti u písemných testů prospěli. 

Klasifikace písemných zkoušek společné části MZ (povinné i nepovinné zkoušky) 

 

 
 
 
 
Předmět 

Z
n
á
m
ky 

4.A VIII.A VIII.B 

Český jazyk – základní úroveň 

1 17 13 19 

2 10 10 6 

3    

4    

N    

Český jazyk –vyšší úroveň 

1  1  

2 1   

3   1 

4    

N    

Anglický jazyk – základní úroveň 

1 3 5 5 

2 3 5 5 

3 1 1 1 

4    

N    

Anglický jazyk – vyšší úroveň 

1  2 1 

2  1  

3    

4    

N    
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Matematika – základní úroveň 

1 6 5 8 

2 9 5 2 

3 3 1  

4  1  

N    

Matematika – vyšší úroveň 

1 2 1 3 

2 4 1 1 

3 2 1 1 

4  1  

N    

Německý jazyk – základní úroveň 

1    

2   2 

3   1 

4    

N    

Německý jazyk – vyšší úroveň 

1    

2    

3   1 

4    

N    

 
K tomuto tématu jsme vyzpovídali několik učitelů, kteří byli přímo v centru dění. 

Dokážete porovnat průběh letošních maturit a maturit z předešlých let? Co si myslíte o 

organizaci těchto nových maturit? 

Mgr. Radomír Tulka: Podle mého názoru kolem toho bylo příliš zbytečného papírování. 

Základní úroveň byla pro gymnázia pouhá fraška. Myslím si, že každá škola by měla mít takovou 

úroveň maturity, která odpovídá obtížnosti studia. Také mi to přišlo jako zbytečné plýtvání penězi, 

protože vysoké školy zatím stejně neberou ohled, zda si student zvolil nižší či vyšší úroveň státní 

maturity. Organizace byla v pořádku, ale zároveň se neobešla bez zbytečných komplikací, např. 

rozdílné časy na přípravu u státní a profilové zkoušky, které bylo obtížné hlídat. 

Mgr. Jana Mlynářová: Letos jsem měla funkci zadavatele, ten se musí řídit předepsanými 

frázemi, které jsou pro všechny školy stejné. Občas jsem měla dojem, že učitelé fungovali jen jako 

stroje. Organizace byla hrozná, každý musel vyplnit spoustu papírů. I když na druhou stranu - šlo by 

to bez toho? 

Na to samé jsme se zeptali i maturantů, kteří nám zároveň sdělili i své dojmy. 

Dominik Borský, student 4.A: Myslím si, že zkouška byla pod úrovní našich vědomostí. Stát 

zbytečně utratil peníze za nepotřebnou věc. Porovnat maturity letos a minulý rok je pro mě dost 

těžké, když jsem se o průběhu dozvídal jen od kamarádů. Ale určitě vím, že kdyby nebyly státní 

maturity, připravoval bych se více. Organizace mi přišla docela zmatená, protože jsme do poslední 

chvíle nevěděli, jak bude maturita probíhat. 
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Tomáš Hloušek, student VIII.A: Vzhledem k tomu, že ještě nevíme výsledky, tak nemůžu 

říci, jestli jsem to zvládl, nebo ne. Pokud jde o pocity, tak ty byly hodně smíšené. Den před ústními 

zkouškami panovala velká nervozita. V den D máte takový zvláštní pocit, který nejde moc popsat. 

Něco mezi tím, že se chcete zahrabat pod zem a už nikdy nevylézt a na druhou stranu to chcete mít 

rychle za sebou, aby vás vyzkoušeli hned po probuzení. Ale to mluvím pouze sám za sebe. Můžu říct, 

že když tu zkoušku zvládnete, tak vás čeká velká úleva a odměna. V minulých letech jsem se na 

maturity nechodil dívat, takže je nemůžu moc hodnotit. Jak jsem se ale bavil s kamarády, tak ti měli 

češtinu mnohem těžší, daleko větší rozsah učení oproti státní, kde se stačí naučit dvacet knih 

nazpaměť. Na písemnou část z češtiny ani z angličtiny jsem se neučil vůbec. Ve škole jsme udělali 

akorát pár cvičných testů a to bohatě stačí. Studium gymnázia je totiž tak intenzivní a na takové 

úrovni, že základní část zvládnete i se zavřenýma očima. Připadalo mi to až absurdně lehké. Tím se 

ovšem nechci vytahovat, opravdu to tak bylo (a navíc vězte, že co se týče špatných známek, nejsem 

žádný troškař). Komentovat celou státní maturitu nebudu. O tom ať si každý udělá vlastní názor. 

Myslím si, že jsme z toho nakonec vyvázli dobře, na minulé maturity bych se musel připravovat určitě 

víc. Organizace byla fajn. Postavíte se před třídu, zíráte na ty dveře a prohánějí se vám hlavou 

všelijaké myšlenky. Třídní k vám pak přijde a řekne: „Jdeme na to!“ a jdete na to. Jakmile vstoupíte 

do třídy, nemusíte se o nic starat. Vedou vás jako figurku. Všichni jsou velmi přátelští a snaží se 

pomoct (ano, i ti učitelé s tužším kořínkem). Myslel jsem si, že mi bude vadit, jak na mě šest lidí kouká 

a hltá každé moje slovo, ale v té křeči, v jaké jste, je vám to nakonec úplně jedno. Na to, že jsem celé 

roky proplouval školou s hodně odřenýma ušima, jsem měl u maturity skvělé známky. Takže moje 

rada zní: udělejte všechno pro to, abyste se k té maturitě dobelhali, a pak třeba někdy na viděnou na 

vysoké.  

Veronika Charvátová, studentka Obchodní akademie v České Lípě: Díky zveřejnění 

výsledků z češtiny si myslím, že jsem na tom dobře. Zato angličtina mi přišla těžší oproti generálce v 

říjnu. Některé úkoly bych zařadila spíše do vyšší úrovně. V češtině se zase objevovaly dost sporné 

věci. Podle mě na ně šlo  odpovědět více způsoby, ale správná možnost byla pouze jedna. Na něco 

jsem se také nepřipravovala, protože jsem pořádně nevěděla, jaké typy úloh v testech budou. 

Například v češtině byly spíše logické úlohy nežli gramatické. Ústní zkoušení bylo mnohem lepší než 

písemné. Naučili jsme se pouze našich dvacet knih a nic víc jsme nepotřebovali. 

M.A.R.E.K 

Optimalizace 
O zrušení třídy osmiletého gymnázia se ještě bude jednat 

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání v úterý 31. května snížení kapacity 

českolipského gymnázia neprojednávalo. Návrh na zrušení jedné třídy osmiletého gymnázia byl z 

jednání stažen a bude tématem příštího zasedání, které se bude konat 21. června. 
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 Zredukování českolipského gymnázia by se mělo odehrát v rámci změny sítě středních škol 

Libereckého kraje. Jedná se především o ekonomickou optimalizaci, která souvisí se současnými 

vládními reformami. Pro tyto účely byla zřízena zvláštní pracovní skupina, jejímž cílem je zeštíhlit 

liberecké školství, ale nenarušit přitom jeho funkčnost. Právě to se však stalo v okrese Česká Lípa 

předmětem sporů. 

 O záměru zrušit jednu třídu oboru 79-41-K/81 (osmileté gymnázium) se poprvé hovořilo již v 

březnu. Návrh byl však podle slov náměstka libereckého hejtmana Bc. Radka Cikla určen k dalšímu 

projednávání. K reakci ze strany Gymnázia Česká Lípa došlo teprve po jednání pracovní skupiny pro 

optimalizaci školství v LK z 9. května, o němž nebyl ředitel GČL oficiálně informován, a nedostal tak 

možnost vyjádřit se k jeho závěrům týkajícím se jeho školy. Z tohoto důvodu se vedení gymnázia 

rozhodlo pro medializaci svého problému v podobě výzvy „zachraňme Gymnázium Česká Lípa“, pod 

kterou se v podobě petice podepsalo přes tři tisíce občanů. 

 Hlavní příčinou nesouhlasu s chystanými změnami je ekonomická nestabilita, ke které by 

zrušení jedné třídy osmiletého gymnázia vedlo. Podle vyjádření vedení školy by bylo podobné 

opatření pro ústav likvidační – provoz areálu by již nemohl být nadále zajištěn. Dále by mohlo vést k 

omezení práce s nadanými žáky a následnému poklesu vysokoškolské vzdělanosti v okrese. Jako 

nouzové řešení vedení navrhlo nahradit třídu osmiletého gymnázia novou třídou gymnázia 

čtyřletého. Tuto variantu podporuje zastupitelstvo města Česká Lípa, zatímco Občanské sdružení 

rodičů a přátel GČL na základě svého usnesení vydaného na mimořádné schůzi 25. 5. požaduje 

zachování současného stavu, především kvůli obavě z omezení práva rodičů na volbu vzdělávací 

instituce pro své děti. 

 Na výzvu k záchraně gymnázia reagoval náměstek Cikl článkem vydaným 23. 5. na serveru i-

noviny.cz. „Návrh … počítá s uzavřením jedné třídy osmileté. Na škole tedy zbude po jedné třídě 

každého oboru. V žádném případě tedy nedojde k tomu, že by se talentované děti z Českolipska 

nemohly přihlásit na osmileté gymnázium a byly tím nějak ochuzeny,“ uvedl ve své reakci na 

argumentaci gymnázia proti optimalizaci. Dle jeho názoru naopak dojde následkem přísnějšího 

výběru ke zvýšení úrovně studentů školy. Proti těmto výrokům se zástupci GČL ostře ohradili. 

 Gymnázium Česká Lípa ale není jediné, kterého se optimalizace středních škol v Libereckém 

kraji dotýká. Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport libereckého zastupitelstva jednal v 

zájmu úspor v resortu školství o slučování několika střední škol v kraji. Mimo jiné by došlo například 

ke spojení jabloneckých gymnázií Dr. Randy a U Balvanu nebo sloučení frýdlantského gymnázia s 

tamější Střední školou hospodářskou a lesnickou. Žádná z těchto změn nebyla prozatím schválena. 

 O definitivním osudu Gymnázia Česká Lípa a dalších středních škol v kraji se rozhodne 21. 

června na zasedání zastupitelstva v Liberci. 

Miroslav Hanzelka 

P. S. po uzávěrce: 21. 6. zastupitelstvo kraje opět nerozhodlo, prý rozhodne rada libereckého kraje… 
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Anketa: Změny na naší škole 
Udělali jsme anketu mezi studenty, co by chtěli změnit nebo vylepšit na této škole. Do 

výsledků ankety nebyly započítány odpovědi, které měly méně než 3 hlasy. Celkem se zúčastnilo 67 

studentů z různých tříd. Zajímavé je, že studenti nehlasovali pro změnu vzhledu školy a jen málo si 

přálo více místa pro samostatné studium, přestože obojí je častým tématem rozhovorů. 

Na druhou stranu nejvíce hlasů získala často diskutovaná školní jídelna a topení, takže by se 

dalo říci, že studenti mají největší zájem o své primární potřeby, jako je jídlo a teplo.   

 

 

I.T. 

 

 

Co bys zm ěnil nebo vylepšil na této škole?

Hodiny od sedmi; 10; 
15%

Záchody; 5; 7%

Školní jídelna; 12; 
19%

Topení;  12; 19%
Menší fronty na oběd; 

6; 9% 

Možnost jít na toaletu 
o hodině; 3; 4%

Více školních akcí ; 7;
10%

Prospěchové 
stipendium; 3; 4%

Zkrácení termínů 
opravování písemek; 

3; 4%

Zapisování malého 
zpoždění (do 10 

minut);  6; 9%

  Graf žádaných změn na naší škole 
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Šejkové ze Žitavská street  
MYLNÍK aneb (ne)pravdivé lži 

Ropa. Více procent uhlíku, 

dostatečně procent vodíku, vlas síry a chlup 

kyslíku s dusíkem. Pod tímto složením si 

málokdo z nás hned představí to 

neuvěřitelné bohatství, které s sebou ropa 

nosí všude, kam její špinavé boty vstoupí. 

Aniž by se zula nebo očistila podrážky svých 

cviček, rozvíjí, co může, a i z nejvyprahlejší 

 pouště dělá žíznivé Las Vegas. Možná se 

nějaký zarytý rytec bude ptát, proč cvičky, 

proč ne třeba „Conversky“  

či lyžáky. Odpověď je prostá. Ropa totiž 

dokáže všude a se vším řádně zacvičit. 

 Nás ale bude zajímat příběh o 

mnoho bližší, než je třeba příběh Spojených 

arabských emirátů, kde snad tryská ropa 

z každého kanálu a rostlinám se kvůli ropě 

nedostává obyčejné vody… Ze zdrojů, které 

chtějí zůstat v anonymitě (jedná se o plátky: 

Blesk, Žena a život, Feministický svět a 

časopis 1000 a jedna rada pro začínající 

zahrádkáře) jsme se dozvěděli, že na 

pozemku českolipského gymnázia se 

nachází blíže nespecifikované naleziště ropy s hrubým odhadem na obsah 5 387,42 m3 „černého 

zlata“. No není to skvělé? Je to skvělé! Ale netelefonujte ani neobjednávejte, ropa je totiž stále 

v zemi, a bylo by tedy předčasné vyčleňovat tučné sumy na koupi vědomostmi obohacené ropy. 

 Prodat či neprodat, to se zřejmě dozvíme ve velmi krátkém časovém horizontu několika 

desítek let. Nabízí se ovšem mnohem zásadnější, záhadnější, nápadnější, více uchvacující, více 

fascinující a gumu od trenek natahující otázka. Proč musí redaktor školních novin nasazovat vlastní 

zdraví při odkrývání dech beroucí pravdy? Proč dosud šejkové Burj Mayfa, Habib al Fojtunn a muslima 

Sahar Paszahra o nalezené ropě mlčeli? 

 Zatím to vypadá, že se na pozemku naší školy chystá doposud dokonale tutlaná akce opravdu 

světových rozměrů. Jak jsme si již mohli všimnout, školník pan Bylina (ve Zlatých stránkách 

Libereckého kraje pro rok 2011 veden jako Kahve bin Bylin?!?) není ve své pracovně k sehnání.  

 

 

     Nachází se na pozemcích školy opravdu ropa?" 

10 



Neustále ho totiž můžeme vidět, jak obchází a téměř strojovým pohledem měří fotbalové hřiště 

(sirka, zastupující možnost nákupu nových sítí na fotbalové branky, shořela snad ještě rychleji než 

optimismus nad státními maturitami), antukové kurty na volejbal a v neposlední řadě i pozemky za 

plotem gymnázia. Jak jinak si vysvětlit, že právě travnaté plochy, nacházející se před vchodem do 

budovy či za jídelnou, jsou náhle posekané? Připravuje se zde snad místo pro ropné plošiny? Nebo 

pro příjezd těžké techniky? 

 Kdo ví. Nemůžeme zcela vyloučit ani tu možnost, že se vedení školy i přes tento článek bude 

snažit držet své „tajemství“ pod pokličkou. Sám pan školník ovšem nemůže na všechnu práci 

spojenou s těžbou ropy stačit. Kde se vezme potenciální pracovní síla, která nevzbudí drobnými 

úpravami uvnitř a vně pozemků gymnázia rozruch mezi obyvateli České Lípy? Možnou alternativou by 

bylo pracovní zapojení samotného studentstva. Zlí jazykové tvrdí, že již několikrát byli studenti 

spatřeni, kterak otrocky, stále a znovu provádějí povrchové úpravy na písečném doskočišti! Je tomu 

opravdu tak? Ani pod slibem mlčenlivosti jsem z žádného z otročících studentů nedostal ani slovo o 

tom, pro koho pracují. Kam a jak daleko tato kauza dospěje, to se můžeme zatím jen dohadovat. O 

mnoho veselejší je pak také vcelku pravděpodobná možnost, že peníze vydělané prodejem ropy 

navždy smažou slovní spojení „Gymnázium Česká Lípa & optimalizace“ z mapy vesmíru. 

 Ať tak či tak, objev ropného naleziště na pozemcích gymnázia změní leckomu život. Jestli 

v pozitivním či negativním smyslu, to ukáže až čas. Teď můžeme jen čekat a nečinně přihlížet. Nebo si 

můžete zkusit zavrtat a zapátrat po ropě na vlastní pěst. Poté, co jsem vedení školy předložil tento 

návrh (jelikož vlastnictví ropy zatím stále není právnicky stvrzeno), nastala doslova trma-vrma a trvalo 

notnou chvilku, než se členové vedení shodli na protinávrhu, který mi předložili. Zanedlouho jsme již 

podepsali smlouvu ke spokojenosti obou stran. Její podrobnosti a tedy ani to, jestli došlo k nějakému 

finančnímu vyrovnání, vám bohužel nemohu sdělit. 

 Tento článek je plodem několikaměsíční a ubíjející práce. Věřme tedy, že vše dojde ke 

zdárnému konci. 

Ze Seychel zdraví Fadin an Šimin 

Šimi 

Turnaj ve fotbale 
Dne 15. června se na fotbalovém hřišti SOŠ a SOU, tedy na hřišti školy známé spíše jako Uran, 

odehrála akce s názvem „Den Českého fotbalu“. Turnaje se zúčastnila družstva ze sedmi škol, šesti 

českolipských a jedné z Vansdorfu.  Pro přehlednost a jednodušší průběh turnaje byly školy rozděleny 

do dvou skupin. Ve skupině „A“ se potkaly Obchodní akademie, SOŠ Lužická, favorit turnaje SOŠ,SOU 

„A“ (Uran) a naše Gymnázium. Ve skupině „B“ mezi sebou bojovaly SOŠ,SOU „B“ (Palackého), SPŠT 

Varnsdorf a SPŠ Česká Lípa („průmka“). Hrací doba byla 1x30 minut, ale počasí přálo více opalování 

než fotbalu. Vítězové skupin se střetli v boji o 1. místo a týmy, které skončily ve skupině na druhém 

místě, bojovaly o zbývající medaile. 
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 Naše gymnázium reprezentovali Jan Mitáč, Tadeáš Grošup, Jan Weiss, Jakub Novák, Milan 

Tichý, Radim Štolfa, Filip Šimoník a díky bohu i maturanti Martin Kaňovský, Michal Sedlák a po 

vleklém zranění nazul kopačky i Jakub Ledl. Do brány se po dohodě s trenérem panem Landou 

postavil Honza Mitáč. 

 Otevírací zápas turnaje obstaraly dvě asi nejprestižnější školy v České Lípě. Gymnázium a 

obchodní akademie. Boj to byl tuhý a vyrovnaný. Optickou převahu neměl ani jeden z týmů, územní 

převahu měli i v deseti hráčích naši borci, ale nebezpečnější byla hlavně z rychlých protiútoků 

obchodní akademie. Pět minut před koncem zápasu vstřelil tým obchodní akademie vítězný gól. 

Rychlá akce po pravé straně zakončená přízemní střelou k tyči. První zápas tedy gymnázium prohrálo 

těsně 1:0. 

 V pořadí pátý zápas postavil našim borcům do cesty hlavního favorita turnaje, Uran „A“. 

Ačkoliv to byl nerovný boj, kdy proti 11 stálo pouze 10 hráčů gymnázia, hra byla znovu velmi 

vyrovnaná. Mužstvo gymnázia hrálo ze zabezpečené obrany a rozbíjelo postupně jeden útok Uranu 

za druhým. V 15. minutě ale udeřil i soupeř. Na hranici a dost možná i za hranicí ofsajdu se prosadil 

Lukáš Demke a překonal do té doby výtečně chytajícího Honzu Mitáče. I přes dobře fungující tým, 

který hrál na hranici možností, se gymnáziu nepodařilo vyrovnat, a znovu tak podlehlo soupeři o 

jedinou branku. 

 Poslední zápas už pro gymnázium nic neřešil a podle toho také vypadala předváděná hra. 

Hvizd rozhodčího ukončil smutné vystoupení Gymnázia Česká Lípa na tomto turnaji, další prohra, 

tentokrát 2:1. 

 Z toho je jasně vidět, že odehrát fotbalový turnaj o deseti a následně o devíti lidech nejde. Po 

odchodu Martina Tulky a posléze Kuby Beránka a Radima Pavlíčka nastal rok nenaplněných možností. 

Ale co bude s gymnaziálním fotbalem po odchodu nynějších maturantů?  Musím pochválit všechny 

naše hráče, fotbalisty,  anebo jen sportovní nadšence. I když jsme nevyhráli, fotbal to byl z pohledu 

diváka ofenzivní a koukatelný. Snad se v příštích letech zadaří více. 

 Na závěr ještě celkové výsledky turnaje. V boji o 3. místo porazila SPŠT Varnsdorf obchodní 

akademii a ve finále porazila překvapivě SPŠ Česká Lípa 1:0 mužstvo Uranu „A“. Přeji všem, abychom 

se zase za půl roku setkali u fotbalu, a když bude štěstí přát, tak na hřišti našeho gymnázia. 

Čechly 

 

Střípky z Polska 
Naše škola se již dlouho účastní mezinárodních e-twinningových projektů a díky obrovské píli 

a nasazení studentů i učitelů se nám čas od času podaří vyhrát. Nejnovějším přírůstkem je výhra v 

Jazykové ceně Label, k níž přináleží 100 000 Kč, díky kterým mohlo začátkem června dvacet studentů 

sekundy a kvarty B navštívit Polsko. Přinášíme pár jejich postřehů. 
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Přivítání v partnerské škole v Rudé Slaśce bylo úžasné, jen nám chvíli trvalo, než jsme se 

rozkoukali a rozmluvili, domácí Poláci na tom byli v tomto ohledu o něco lépe. 

Následný „přátelák“ ve volejbale a česko-polské řešení situací ze života však už probíhaly bez 

problémů. 

Nejvíce jsem se těšila, ale zároveň obávala návštěvy Osvětimi. Z nedostatku času jsme 

navštívili pouze tábor Auschwitz I., ale i tak to na mě velmi zapůsobilo. Při pohledu na hromady 

lidských vlasů či dětských botiček mi tekly slzy. Jak vůbec může někdo říct, že holocaust neexistoval? 

Naší další zastávkou byl solný důl Wieliczka. Obrovské solné prostory mě ohromily. 

Třetí, poslední den jsme si prošli historický Krakov s královským hradem Wawel. 

Připomenutím domova bylo vystoupení slepého Čecha na mezinárodním hudebním festivalu 

postižených Začarovaná písnička v Krakově. 

Pořádně jsme se zapotili při plnění úkolu od paní Kadlecové. Dostali jsme krakovské legendy 

v angličtině a hledali jsme v nich zmíněná místa, například Dračí sluj (nesmějte se, takové místo 

v Krakově vážně je!). 

Brk 

Na lehko: Ideální student očima 
našich profesorů 
Pilně studuje celé dny i noci, samozřejmě doma.  
U tabule, jakož i v písemce, se vyjadřuje spisovným, uceleným a hlavně inteligentním projevem. 
Znalosti má úplné, ovšem nikoli mechanicky naučené. 
Úkoly vypracovává v řádném termínu a nadšeně. 
Chápe, že i učitel má své dny. 
A hlavně ví, že učitel má vždy pravdu. 

Brk 

 

Tak určitě… 
FENOMÉN 

Čas od času se do celosvětového éteru vloudí slovo, které nevyženete z hlavy ani silným 

úderem tupého nástroje.  Toto slovo či sousloví se stane kosmopolitním (viz biologie - vyskytuje se 

všude i v SSSR [pozn. autor]) a frekvence jeho opakování za čas přesáhne určitou mez, kdy už se lidé 

přestávají smát a začínají tato slova nenávidět. Je to asi jako móda, každý rok jiná, a přesto se po pár 

letech vrací. Tak je to i s našimi „fenomény“ – slovy, která se v určité době stala nedílnou součástí 

naší slovní zásoby. 
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Kde hledat prapůvod? Tak určitě v minulosti, kde jinde. Když jsem byl ještě malý Fíja, frčela 

slova jako „príma“, „neba“, „neke“, „po-o“, „fůůůj“ a nadávkou nejhrubšího zrna bylo „Ty jsi ale 

hovňous!“. Díky reality show VyVolení nahradil výraz „týjo“ nový slovní fenomén: „fičák“. Pamatujete 

na Petra Zvěřinu? Z Václaváku? Který nepřijel na babetě? To byl ale fičák!! Tak určitě bych mohl říct, 

že to bylo až hustodémonsky-krutopřísné. Ale dnes po tom neštěkne Baryk a Bílý Tesák se ani 

neobtěžuje ulevit si nad tím.  

 Poslední móda k nám totiž přišla ze zámoří, zpoza velké louže. K tomuto tématu by nám 

určitě mohli něco povědět hráči českého národního týmu, kteří bojovali v barvách české trikolory na 

hokejovém mistrovství světa 2011 v Bratislavě. Tak určitě jsem mohl dodat, že i v Košicích, ale naši 

borci poznali jen bratislavský led. 

 Nákaza zasáhla celý český tým, od gólmana přes obránce až po útočníky. Ondřej Pavelec, 

Martin Škoula, Tomáš Plekanec, Martin Havlát, Milan Michálek, Patrik Eliáš, Michael Frolík i Jakub 

Voráček. Ti všichni na dotaz reportéra ČT odpověděli shodně: „Tak určitě…!“ Ale ono se není moc 

čemu divit. Hráči po náročném utkání slezou z ledu, metr za mantinelem je odchytne reportér a zeptá 

se: „Patriku, povzbudil Vás ten vstřelený gól?“ Co má na to chudák křídlo New Jersey Patrik Eliáš 

odpovědět? Je přeci jasné, že ho vstřelený gól nepotopil ani nepřibrzdil ve výkonu. Patrik tedy bez 

velkého přemýšlení vysypal z rukávu odpověď „Hm… Tak určitě mi vstřelený gól pomohl…“ 

Ale abyste si o českých legionářích v Americe a Kanadě nemysleli, že snad neumějí česky, 

osvěžme si paměť pro změnu ruským legionářem ve službách Avantgardu Omsk – Jaromírem Jágrem. 

Jeho pravda, že „když jsem prostě zraněnej, tak jsem zraněnej“, stojí na opravdu pevných základech. 

 No a nyní závěrem, k hlavnímu se doberem. Slovní hříčka „tak určitě“ nalezla své relativně 

stálé místo v mém slovníku. Na věčné časy to sice nebude, ale při příštím mistrovství světa ji zase 

hezky opráším a myslím, že nebudu sám. Přinejmenším čeští reprezentanti mě v tom určitě 

nenechají… 

 

 

 

 

 

 

 

Šimi 

 

 

Čeští hokejisté vybojovali na MS v Bratislavě bronzové medaile 
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Eso v rukávu 
Když se řekne tahák, okamžitě se všem vybaví kousek papíru se stručným přehledem učiva, 

dobře skrytý před zraky učitelů. Když se o něm jen promluví, každý se pousměje a snad mu i trochu 

zčervenají tváře. Každý zná tu malou učební pomůcku. 

Myslím si ovšem, že výroba této učební pomůcky je užitečná, ba dokonce důležitá zkušenost. 

Kde jinde se student, budoucí dospělák, naučí lépe vybírat a třídit informace než při výrobě taháku. I 

samotným učitelům jistě dojde, že nežli se tahák zhotoví, musí si student probíranou látku pročíst a 

až poté udělat stručný výtah. Učitelé češtiny se radují dvojnásob. Nejen že si student látku pročte, ale 

ještě se naučí jeden ze slohových postupů, již výše zmíněný výtah. Dvě mouchy jednou ranou. Nechci 

být tím člověkem, co razí heslo: ,,Co písemka, to tahák!“, a proto raději upřesním nejčastější výskyt. 

Samozřejmě záleží na tom, jestli se jedná o velkou či malou písemku. Velká písemka znamená hodně 

učiva, takže takový tahák musí nést část těch všech informací. Malá písemka se dá naučit, takže tahák 

není nutný. Pak také záleží na tom, v jakém měsíci se právě nacházíme. Je to taková přímá úměra. V 

září se taháky téměř nevyskytují a naopak v červnu by hodily na slušnou učebnici. Ale dost už o 

těchto statistikách. Nejkrásnější na taháku je, že co kousek, to originál. Vymýšlení těch 

nejbláznivějších nápadů, jak co nejrafinovaněji ukrýt kousek papíru, nebere konce. Bohužel jsem 

nebyla obdařena talentem na skrývání předmětů. V hodině německého jazyka jsem jako karbaník 

ukryla svoje dílko do rukávu a čekala na vhodný okamžik, kdy své eso vytáhnu. Možná špatné 

načasování, možná moc nápadný pohyb, byla jsem odhalena a za svou důvtipnost získala plných pět 

bodů. Zvláštním případem je i má kolegyně, která ve vší nenápadnosti ukryla svůj tahák pod 

průhlednou šálu. Za umělecký dojem též získala plných pět bodů. I když dnes považujeme tahák za 

něco nemorálního, po letech budeme rádi vzpomínat na to, s jakou pečlivostí jsme své malé poklady 

schovávali. U hráčského stolu se jen mile usmějeme. 

Š.P. a K.P. 

 

Tip na školní výlet 
Konec školního roku se nezadržitelně blíží a vy stále nevíte, kam se třídou vyrazit? Chcete si 

užít spoustu legrace, stmelit partu, trošku turistiky, a aby byl dozor spokojený, i nějakou tu kulturu? 

Potom vyražte do sportovního areálu Jedlová. 

Vlakem z České Lípy až na zastávku Jedlová je to necelých 45 min. Odtamtud vede přehledně 
značená turistická stezka přímo až na vrchol hory, která měří 774 m. Pro vášnivé turisty je tu odbočka 

na středověkou zříceninu hradu Tolštejn vystavěného za účelem hlídání obchodních cest do 

Německa. Je to sice delší, ale zato horší cesta a pořádně do kopce! Vstupné na vrchol zříceniny, ze 

kterého je nádherný výhled do okolí, činí 15,- Kč za osobu. Když dorazíte na Jedlovou, nebudete 
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vědět, kam dříve skočit. K dispozici je vám parádní lanové centrum se špičkovým vybavením 

za přijatelnou cenu. Půjčovna horských koloběžek je taktéž otevřena každému bez ohledu na věk. 

Koloběžka je naprosto nedoceněný a skvělý dopravní prostředek pro všechny. Pro vyznavače 

adrenalinových sportů jsou tyto atrakce velikým lákadlem, vyřádí se zde skutečně každý člen vaší 

výpravy. 

Když už jste zdolali vrchol Jedlové, stoprocentně si nemůžete nechat ujít pokochání se 

panoramaty z tamní rozhledny. „Viď, Ludánku!“ Rozhledna je otevřena každý den od 9 do 12 hod. 

Celé Lužické hory máte jako na dlani. Při dobré viditelnosti jistě dohlédnete až na německé město 

Žitava a možná se vám podaří spatřit Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Nejkrásnější je ale noční výhled 

na svítící města, hvězdy máte jakoby na dosah a jemný vánek lechtá vaši tvář.  

Občerstvení či případný nocleh vám poskytne penzion Jedlová přímo na vrcholku. Mají zde 

výborná jídla, domácí kuchyni vládne přátelský hostinský Láďa. Pokud byste se rozhodli strávit na 

Jedlové více dní, ubytování vás nezklame. Čisté pokoje, každý s vlastní koupelnou, jsou velice útulné.  

Na večerní klid se tu moc nehledí, Láďa s vámi bude klidně pařit do tří do rána! Pro ubytované 

v penzionu jsou také ceny za zapůjčení koloběžek a vstup do lanového centra výhodnější.  Pestrý 

víkend strávený zde, vás vyjde se vším všudy na 650,- Kč. 

Více informací naleznete na stránkách areálu http://www.sport-jedlova.cz/. 

Výlet vřele doporučuji. Perfektní atrakce, milí a ochotní lidé, vzrušující zážitky, stmelení 

kolektivu účastníků zájezdu - zkrátka nezapomenutelná akce. Neváhejte a navštivte sportovní areál 

Jedlová, zn. Sport trochu jinak! 

L.L. 

B jako B 
Broskvový nebo basketbalový koš? Když se v hlavě Dr. Naismitha v roce 1891 

zrodil nápad přibít ve výšce deseti stop koše na sběr broskví na opačných stranách 
tělocvičny, mohl se sport začít pyšnit dalším svým odvětvím. Basketbalem. V původním 
provedení koše bylo dno, ke košům byly přistaveny dva žebříky a byli určeni dva 
sběrači, na každou stranu jeden, aby z koše vyndával vhozené míče. Ačkoliv doba o dost 
pokročila a místo sběrných boxů máme síťku, samozřejmě bez dna, aby se i sběrači 
mohli zapojit do hry, název pro místo, kam se střílí, zůstal originální. Po představení 
historicky prvního utkání mezi dvěma devítičlennými družstvy se rozpoutalo ve 
společnosti, toužící po sportu, hotové šílenství. Ihned začaly chodit všelijaké dotazy na 
pravidla, a tak byl zveřejněn časopis se třinácti originálními pravidly Dr. Naismitha. 

Postupně začal basketbal opouštět svoji rodnou krajinu a z USA se rozšířil nejprve do 
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Francie, Brazílie, v roce 1897 se o něm vědělo už i v Čechách a dnes už tento sport 
zná celý svět. V USA se pak v roce 1946 tato zábava přeměnila na nejprestižnější 
současnou basketbalovou soutěž, nesoucí jméno NBA (National Basketball Association, 

česky Národní basketbalová asociace). U nás se obdoba této soutěže jmenuje Mattoni NBL 
(Národní basketbalová liga), v níž soupeří 12 mužských týmů. Naopak ženy mohou své 
umění uplatnit v Trocal lize. Bohužel hlavní éra basketbalu už proběhla, a tak je týmů 

čím dál tím míň. 

K.W. 

Burácení motorů 
Motorky. Vášeň mnoha teenagerů, dospělých i mrtvých. Já naštěstí patřím mezi teenagery a 

dokonce ty stále živé. Bikům jsem propadl před dvěma lety o letních prázdninách, kdy jsem si udělal 

řidičský průkaz. Po úspěšném složení zkoušek následovalo období deprese, že není na čem jezdit, a 

hodiny prosezené u internetového inzerátu se počítaly na desítky. Po nějakém čase nadšení 

vyprchalo, ať už to bylo kvůli nedostatku kvalitních inzerátů nebo počasí, které vám náladu na 

motorky stejně zkazí. Nicméně během dalších prázdniny přišla další krize, že není na čem jezdit.  Opět 

jsem propadl vášním inzerátů. Tahle ano, tahle ne. Zkusím napsat mail, jestli je prodaná…není…“ 

Panebože, to je šance. Pojedeme se tam, tati, podívat? NE. A zase deprese… 

Až jednoho dne vyskočila na monitoru nabídka, která se neodmítá. Táta po dlouhém 

přemlouváni nastartoval auto a jelo se do Prahy. Čekala tam. A čekala na mě. S majitelem jsme ji 

vyzkoušeli, já se projel a už předával peníze a podepisoval kupní smlouvu. Motorka byla má.  Konečně 

motorkářský život a žádné deprese, říkal jsem si. Dnes už ale vím, že to zas tak úplně pravda nebyla. 

Moje vysněná Aprilia rs 125 r. v. 2007 stojí nyní u nás doma v garáži. A abych přiblížil ty 

současné deprese. Benzín -  faktem je, že motorka není levná sranda a ta moje už vůbec ne. Ve své 

kubatuře je to sice naprostá špička a s upraveným speciálem jezdí dokonce Jakub Kornfeil MotoGP, 

ale díky té své špičkovosti žere až 10 litrů na sto,  plus všechny náklady na údržbu jako brzdové 

destičky apod. Takže ono se může taky krásně stát, že koupíte motorku, chvíli budete jezdit a 

následně jen šetřit na náhradní díly. Mně se tyto neduhy zatím vyhýbají a šetřím jen na ten benzín. 

Ale jak praví kofola: „Když ji miluješ, není co řešit.“  A je to pravda, jezdí se,  když to lze, a 

opravuje se, když se musí opravovat. To je to pravé  souznění motorkáře a jeho silničního korábu. 

Takže doufám, že jsem vás naladil do prázdninové motorkářské nálady a že v září přibydou na škole 

noví motorkáři s koňmi pod kapotou. 

Je to zkrátka vášeň. Jet v parném létě po rozpáleném asfaltu. Cítit tu mohutnou sílu motoru 

pod zadnicí a túrovat motor do zakázaných otáček se sluncem v zádech.  Kdo by tomu nepropadl? 

Věřím, že jen málo lidí by odolalo. Stačí jen vykonat řidičské zkoušky a najít pro sebe vhodnou 

motorku. 

K.H 
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Magic: The Gathering 
Určitě jste již někdy v naší škole viděli partičku kluků, kteří sedí u stolu, na němž jsou 

rozprostřeny barevné kartičky, a tázali se sami sebe, co to vlastně dělají. Pokud se jich zeptáte, 

pravděpodobně dostanete odpověď typu: ,, Neruš!“ nebo „Hrajem si. Nesahej na to.“ Proto se vám 

pokusím odpovědět já. Začneme hezky od začátku. 

Trocha historie 

 Karetní sběratelská hra Magic: 

The Gathering vznikla v roce 1993 

v USA a byla první hrou svého druhu na 

světě. Jejím otcem je profesor 

matematiky Richard Garfield. První 

edice, Alfa, (ano, byl to opravdu 

matematik) byla bleskově vyprodána, 

postupně vycházely dotisky, tj. edice 

Beta a Unlimited, později i nové 

rozšiřující edice. Do České republiky se 

hra poprvé dostala roku 1994, o rok 

později se konalo první národní 

mistrovství, které bylo společné se 

Slovenskem.Dnes je „magických“ karet 

přes 15 000 a pravidelně vycházejí 

nové. 

Princip 

  Každý hráč hraje s vlastním balíčkem karet, tzv. knihovnou. Karty do balíčku si hráč vybírá 

před hrou sám, pokud možno tak, aby ve výsledku tvořily kompaktní celek. Někteří hrají i tak, že 

prostě posbírají ty nejdražší ( tím pádem nejvzácnější a nejsilnější ) karty, které mají, a snaží se 

zvítězit hrubou silou. 

Každý hráč představuje mocného kouzelníka. Cílem hry je udolat protihráče, čehož lze docílit 

hned několika způsoby. Nejčastějším z nich je snížení počtu životů nepřítele na nula pomocí svých 

karet. Každý začíná s 20 životy . 

Hra je dělena na jednotlivá kola, hráči se pravidelně střídají. Ve svém kole může vždy hráč 

líznout jednu kartu, vyložit kartu země, zahrát určitý počet kouzel (karet), případně zaútočit na 

protihráče. Za každé kouzlo musí hráč zaplatit tzv. manou, kouzelnou energií, kterou poskytují země 

(země nejčastěji poskytuje jednu manu za kolo).  

 

 

Ukázka několika karet 
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Proč hrát Magic? 

 Magic je krásný v tom, že je pokaždé jiný. I když 

neobměňujete svůj balíček několik let, nikdy nebudete hrát 

celou hru s těmi samými kartami. Kombinací je téměř 

nekonečně mnoho. 

 Představte si obrovskou šachovnici, na které stojí na 

začátku jen černý a bílý král. S každým tahem přibývají 

nepravidelně nové a nové figurky podle toho, jak je jejich pán 

přivolá. Jako neomezený vládce může každý hráč rozkazovat 

svým kartám, aby co nejvíce uškodily druhému mágovi.  

 A teď zvedněte hlavu. Nad šachovnicí je krvavě rudé 

nebe křižované blesky. Ještě o něco výš sídlí bohové, kteří 

občas udeří do hracího plánu tak, až všechny figurky popadají a 

jsou odsouzeny k zániku. Čím větší máte fantazii, tím lepším 

jste hráčem. 

 Pokud jste dostatečně dobří, dá se Magicem i slušně vydělat. Každoročně se po celém světě 

pořádají turnaje o statisíce dolarů. 

 Doufám, že jsem vás přesvědčil alespoň o tom, že kluci trávící svůj volný čas hraním 

„kouzelných kartiček“ nejsou malé děti ztracené ve svém vlastním světě, ať už to na první pohled 

vypadá jakkoli. Magic je dnes jednou z nejpopulárnějších karetních her na světě, kterou hrají 

desetiletí špunti i sedmdesátiletí dědkové a občas nějaká dívka. Pokud vás hra zaujala natolik, že 

chcete začít hrát, spoustu rad a informací vám poskytne studovna naší školy téměř 24 hodin denně. 

Bambi 

Zumba 
Znáte ten pocit, kdy si říkáte, že je čas začít se nějak aktivně pohybovat, ale váš čas je 

omezený? Nenávidíte to nekonečné trápení v posilovně, bez výsledků, nebo hodiny aerobicu, které 

vám připadají nekonečné? Právě pro Vás je tu Zumba!  

 Zumba je disciplína, ve které se objevují prvky tance i sportu, proto je pro mnohé účastníky 

kurzů něčím zcela novým a zabávným. Provozovateli jsou pouze instruktoři s licencí vydanou 

společností Zumba Fitness LLC. Je prokázáno, že kvalitní lekce Zumby jsou velmi prospěšné,  jak po 

fyzické stránce, tak i po stránce psychické. Díky hudbě a tanci se z těla vyplavují hormony štěstí, 

takzvané endorfiny, které navozují pocit pohody a klidu. Mnohým účastníkům kurzu Zumba také 

připomíná atmosféru podobající se té na tanečních akcích či večírcích, proto je velkým lákadlem pro  

 

 

Zadní strana karty 
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nováčky. Velkou výhodou je fakt, že Zumba nabízí několik druhů lekcí vhodných pro všechny – od dětí 

až po aktivní seniory. Podle toho se také dělí na Zumba Basic Steps Level 1, který se zabývá 

základními prvky Zumby a kombinuje tance, jako například salsa, cumbia, reggeaton, merengue, dále 

Zumba Basic Steps Level 2, kam se přidají prvky belly dance, samby, tanga, flamenca. Lekce jako 

například Zumba Gold nebo Aqua Zumba jsou vhodné pro seniory, lidi se zdravotními problémy nebo 

jako součást rehabilitací, které jsou díky cvičení ve vodě příjemnější. Zumba Toning je typem Zumby, 

při níž se kombinují prvky posilování a tance za pomoci malých činek, které chrastí, jejím účelem je 

tvarování těla a lepší spalování kalorií. Tím posledním typem je Zumbatomic, který je vhodný pro děti 

ve věku od 4 do 12 let, samozřejmostí je menší fyzická námaha a lekce jsou přibližně o půl hodiny 

kratší. 

Proto neváhejte a vyzkoušejte to i vy!! Zumba!! 

V.V 

 

Šílená kniha 
aneb i povinná školní četba může být zajímavá 

Když se řekne povinná školní četba, mnohým se zježí všechny chlupy na těle a zoufají, co zas 

budou muset číst za šílenost (v záporném slova smyslu). Ale není tomu tak vždy. Někdy to může být 

„kladná šílenost“, co vás naprosto pohltí. U cizojazyčných knih stačí jen zvolit správný překlad, 

zapnout svou čtecí náladu (pokud žádnou takovou nemáte, ani jste ji nikdy neměli, ani nemusíte číst 

dále ;-)) a uvidíte, že děj vás vtáhne stejně intenzivně jako mě při čtení téhle absolutní, ale přesto 

famózní a napínavé šílenosti. 

A o jaké knize je řeč? Téměř všichni znají název tohoto díla, ale ne všichni jej četli. Řeč je o 

Shakespearově Hamletovi. Naprostém unikátu mezi knihami. I když ve své podstatě je každá kniha 

unikátní. 

Samotný děj Hamleta nás vtáhne na počátek 17. století na dánský hrad Elsinor (Helsingфr). 

Tam právě mladý princ Hamlet přišel o otce za velmi podivných okolností. Tuší, že za otcovou smrtí se 

skrývá někdo jiný. Jeho tušení, jak se později ukáže, je správné. Od ducha svého mrtvého otce se totiž 

dozvídá, že ho podle a zbaběle zavraždil jeho bratr a Hamletův strýc Claudius. Ten měl navíc tu drzost 

oženit se se svou švagrovou, vdovou po králi a matkou Hamleta Gertrudou. Takže teď se místo prince 

Hamleta, kterému by jinak správně po smrti otce připadla královská koruna, na trůně roztahuje jeho 

zlomyslný strýc. Hamlet to přece nenechá jen tak, slíbí duchovi svého otce pomstu a svému slibu 

nakonec dostojí, i když sám přijde o život. Způsob, kterým se mu to podaří, je složitý, plný zvratů, 

zoufalství a přemýšlení nad životem samotným. Hraje vlastně takovou hru. Předstírá šílenství a 

přitom spřádá různé plány a čeká, kdy jeho strýci rupnou nervy a sám se svým chováním prozradí, že  
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to byl on, kdo zabil Hamletova otce. I přesto, že je Hamlet velice prozíravý a chytrý, zavčas si 

neuvědomuje, že svou „hrou“ ubližuje i jiným lidem, které ve skutečnosti miluje. Zaslepen honbou po 

pomstě způsobí např. to, že jeho milovaná Ofélie zešílí a posléze utone. Přesto, že se nakonec většina 

věcí vyřeší a dopadne dobře, slavný HAPPYEND se nekoná. Spousta lidí se tam totiž pozabíjí mezi 

sebou. Ale kdo všechno? To a ostatní si už přečtěte sami. Nechci vám dopodrobna vyprávět celý 

příběh, nic byste z toho pak neměli.  

Jednou malou zajímavostí je, že kniha byla pojmenována po Shakespearovu synovi 

Hamnetovi, který zemřel příliš brzy (v 11 letech). Shakespeare však v názvu změnil jedno písmenko. 

Takže pokud se sháníte po dobrém a osvědčeném překladu, vřele doporučuji ten od Jiřího 

Joska, který za něj vyhrál v roce 1999 knižní překladatelskou cenu Josefa Jungmanna. Jeho text je 

podle mě na rozdíl od dalších překladů, které jsem si měla možnost přečíst, velmi čtivý. 

Na závěr bych jen chtěla dodat svůj shrnující názor na knihu. Hamlet mě moc zaujal, jeho 

osoba (i když fiktivní), životní příběh, způsob, jakým přemýšlel, jeho mluva (za tu z velké části může 

skvělý překlad pana Joska), i to, jak prožíval svoje utrpení (koneckonců je to drama). Děj mě tak vtáhl, 

že jsem měla knihu přečtenou za chvíli. Kdybych ji mohla hodnotit na stupnici od 1 do 10 (10 = 

nejlepší), dala bych jí plný počet, protože tahle kniha si ho právem zaslouží. 

D.P. 

 

Vytrvalost koňská i naše 
Vytrvalost, to je dusání koňských kopyt, horké slunce zalévající krajinu kolem, vůně koňského 

potu a desítky kilometrů před námi. Po čtyřiceti kilometrech mě začínají bolet kolena. Následující 

kilometry mě celou rozechvějí a studený pot polije záda.  Přicházející únavu cítím v kostech, v noci 

jsem toho moc nenaspala. Rychle se otepluje a sluníčko mi praží na hlavu, v nastávajícím vedru se 

hůře dýchá. Proč to vůbec dělám, ptám se sama sebe. Je v tom snad nějaký sklon k sebepoškozování? 

Místo příjemného poležení v posteli polykám o víkendu v sedle svého koně jeden kilometr za 

druhým, bez ohledu na vrtochy počasí. Největším protivníkem není soupeř, ale trať. Sláva a pocta k 

distančnímu ježdění nepatří. Sponzoři nejsou, a tak odměnou za výkon je zpravidla jen stužka na 

rameni. A je tu opět otázka. Stojí mnohahodinové týrání těla i duše za jednu mašli? Ano, stojí! Stojí za 

to kouzlo jízdy bez hranic až za horizont, za ty zážitky a překonávání sebe sama .  

Ten, kdo se dokáže vypořádat se 160 kilometry v sedle za jeden den, dokáže se určitě 

vypořádat i s problémy každodenního života. Kilometr za kilometrem se jezdec učí poznávat 

dokonaleji svého koňského partnera. Každý metr prověřuje pevnost jejich přátelství a důvěru, kterou 

k sobě chovají. Jezdí často krajinou, o které ostatní jen sní. Za každou zatáčkou se otevírá nový 

pohled, trať jezdce a koně neustále prověřuje. Přírodní překážky, spadlá podkova, vedro nebo 

nepřetržitý déšť .   
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A přesto distanční ježdění pročistí hlavu. Není čas myslet na problémy v zaměstnání, ve škole.  

Problém je tady na trati a musí se hned řešit. S každým metrem do cíle se přibližujeme vlastním 

limitům. Dojet znamená zvítězit, to je motto distančního jezdce. Jásot diváků uslyší i ten, kdo dorazí 

do cíle jako poslední. Každá mašle doma na stěně skrývá příběh, o kterém se dá vyprávět celý večer. 

Vzpomínky, které jsou cennější než finanční odměna. Ale nejšťastnější okamžiky distančního jezdce 

bývají po skončení závodu. Když veterinář shledá, že kůň je zcela v pořádku. Co jsou oproti tomu 

bolavá kolena a svaly? Ano, distanční ježdění stojí za tu námahu. Je to skvělá kombinace vlastních 

prožitků, boje o přežití, partnerství s koněm a sportu. Je to něco, co hned tak člověka nepustí.  

          L.Z. 
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