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Zpět na jedna je nezisková dobrovolnická organizace fungující na našem gymnáziu pomáhající žákům
s učením, která se stará o to, aby je učení bavilo. Organizátoři nespolupracují s žádnými organizacemi,
jako je Fokus, ani dobrovolnickými centry. Během roku přijímají jak studenty, kteří chtějí být doučováni,
tak dobrovolníky, jako doučující. Tedy kdo má zájem, je vítán! 

Sára 3.p

Řekni mi něco o začátku vašeho projektu
Zpět na jedna. Kdo ho vymyslel? 
Vznikl v roce 2018, funguje už tedy 5. rokem.
Vymyslela ho Lída Blažková a inspirovala
se Českými Budějovicemi, kde tam tohle funguje
vážně ve velkém a přišlo jí, že by to naše město
také potřeboval. Nashromáždila hodně
kamarádů z gymnázia a tak se to k nám
přesunulo a teď už je to opravdu hodně
gymplovská společnost. Samozřejmě jsme ale
rádi za každého dobrovolníka, klidně z jiné školy,
nám je to úplně jedno, hlavně když má chuť
doučovat a pomáhat. 

Kolik vás v projektu pracuje? Zapojujete i
učitele? 
Hodně doučovali maturanti, ale ti samozřejmě
odešli, takže teď máme šest dobrovolníků.
Hodně doučujících i žáků se ale přihlásí i během
roku. Takže bereme všechny a jsme rádi za
každého. 
Učitele nezapojujeme, nevím, jestli by chtěli, ale
má to být tak, že my mladí doučujeme jiné
mladé, aby to bylo bez stresu a aby se nás mohli
zeptat na něco, co učitelů nemůžou, takže by asi
nebylo dobré je zapojovat. 

Kde a jak (pravidelně) doučujete? 
Záleží na domluvě. Doučujeme ve třídách
gymnázia, obvykle jednou týdně a většinou je to
na 45-60 minut. 

Takže to probíhá spíše ráno, nebo
odpoledne? 
Obvykle odpoledne, když jsou volné třídy, ale po
domluvě by to šlo i ráno. 

Učíte ve skupinkách nebo individuálně? 
Učíme jeden na jednoho. Je to založeno i na
přátelství, důvěře a vědomí, že je to opravdu jen
pro ně. Když je ale málo dobrovolníků a jsou
stejně staré děti na podobné úrovni, můžeme je
spojit. 

Kdybych za vámi přišla s tím, že mi opravdu
nejde tělocvik, dejme tomu třeba kotoul
vzad, dokázali byste mi pomoct? 
Já myslím, že asi jo, určitě by se našel nadšený
sportovec, který by tě to rád naučil, ale ještě se
nám tohle nikdy nestalo. Doučujeme tak nějak
všechno, ale hlavně češtinu, matiku a jazyky.
Setkala jsem se jednou s fyzikou, ale jinak je to
pořád klasika, 

Berete materiály jen z učebnic, nebo byste
byli ochotni se třeba vloupat do učitelského
kabinetu? 
Asi většinou jen z učebnic, ještě jsme se nikam
nevloupali, používáme staré učebnice, ale hlavně
čerpáme z internetu. A někdy použijeme i něčí
vyfocenou písemku a je to zrovna na úrovni toho
dítěte, ale do kabinetu bychom se asi nevloupali. 

Jaké pokroky zaznamenáváte u žáků? 
Víme, že to není to nejhlavnější, ale jsme moc rádi,
když se jim díky doučování zlepší průměr. Neměli
bychom se dívat jen na známky, ale bereme to tak,
že když dítě přijde s lepší známkou z diktátu, tak je
to pro nás takové plus. A nejlepší je, když dáme
dítěti radost z učení, že už to není něco ve smyslu:
„achjo, zase mám odpoledne doučování…" Tohle je
ten nejlepší pokrok, který u nich můžeme
zaznamenat. 

Jak jsou s vámi děti spokojené? A jak vy
s nimi? 
No, ještě jsem nezažila, že by si dítě na
doučovatele stěžovalo, to ne. Ale někdy se stane,
že si ty rodiny neuvědomují čas, který do toho
dáváme a třeba zapomínají omlouvat
nepřítomnost. Ale to se dá jednoduše vyřešit tím,
že jim řekneme, že takhle nemůžou plýtvat naším
časem, takže většinou je to potom v pohodě. Ještě
se tedy nestalo, že by dítě v polovině roku odešlo,
nebo z hodiny na hodinu někdo zavolal, že už
nebude chodit. 

- rozhovor s Karolínou MatějůZPĚT NA JEDNA



1. stříbro latinsky 
2. povrchový důl
3. tropická cyklóna
v Asii
4. opak hybernace
5. v hudbě krátce
6. nadsázka
7. latinsky kost
8. Jean-Baptiste
Poquelin
9. dlouhá časová etapa
10. horské jezero 
11. řecký bůh války 
12. jednotka frekvence 
13. koňský závod 
14. římsky 1525 
15. mravověda 
16. nápis na náhrobní
desce 
17. městský sad 
18. anglický vévoda
(titul)

DOPLŇOVAČKA

V tajence vyjde latinský citát související se školou a učením. 
Erika 3.A

JAK NEMAZAT TABULI

Houbu prvně namočíme a
začneme s ní máchat všude

kolem, aby vznikla co největší
potopa.

Přejdeme k tabuli,
kterou chceme

smazat.

Začneme mazat
doprava, doleva
nahoru i dolu.

Hotovo! Tabule je
úhledně smazaná.

Áďa 3.p



NOC VĚDCŮ

Hlavní program byl zahájen startem vodní rakety sestrojené
studenty vyššího gymnázia. Poté následovala řada
jednoduchých, ale efektních pokusů s elektřinou a
magnetismem, které si děti mohli vyzkoušet. Hned vzápětí
jsme si vyslechli přednášku doprovozenou pokusem
studenta kvarty Miroslava Švejdy, o vzduchovém děle, které
vystřelovalo výpary tekutého dusíku přímo do hlediště.
Mezitím pár dalších dobrovolníků ze školy, vyrábělo
z tekutého dusíku výbornou zmrzlinu a to i dvou příchutí!

Za tuto krásnou podívanou můžeme
poděkovat Astronomickému klubu
Pelhřimov díky skvělé organizaci a
samozřejmě našim profesorům,
především Michalu Čečákovi a Petru
Mazanci za přípravu a provedení
všech pokusů. Také můžeme
poděkovat dobrovolným studentům,
kteří ochotně nabídli svou pomoc a
zapojili se do přípravy. A pokud
byste chtěli něco takového vidět na
vlastní oči, přijďte se podívat příští
rok!

Dne 29. září byla možnost přijít se podívat na tradiční Noc vědců. Po dvouleté přestávce způsobené
vlnou Covidu-19 se Noc vědců opět uskutečnila v prostorách Gymnázia v Pelhřimově. Návštěvníci mohli
přijít od sedmi do jedenácti hodin večer. Po celou dobu byla událost naplněna různorodým programem
jak teoretickým, tak praktickým. Mimo to byli k dispozici vedlejší možnosti, jak zaplnit čas. Mohli jsme si
zkusit například roztočit dva setrvačníky, neboli káči na sobě nebo řídit na dálku ovládané vozítko
sestavené studenty Gymnázia. 

Po tomto praktičtějším programu následoval kvíz
s astronomickou tématikou, pak jsme si vyslechli tři
přednášky. Jednu od profesora Čečáka o Pythagorijském
ladění, od slečny Petrákové na téma Pravděpodobnost a
přednášku s názvem Umělé neuronové sítě si připravil pan
profesor Trkna. Mezi prezentacemi proběhlo vyhlášení výše
uvedeného kvízu a předvídatelně nevyhrál ani jeden student.

Před koncem celého programu mělo být pozorování noční
oblohy. To se ale vůbec nevydařilo, protože bylo zataženo a
nebylo nic vidět. Proto jsme se rovnou přesunuli k závěrečné
velké přednášce, po které se jmenuje tento ročník Noci
vědců. Vesmír všemi smysli. V naší škole sice nebyl čas,
prostor ani materiály na použití všech pěti smyslů, ale
organizátoři byli schopni otestovat alespoň některé z nich. 

Sára 3.p

TIPY NA APLIKACE K UČENÍ

Pokud máte zkušenosti s dalšími šikovnými aplikacemi k učení a chtěli byste se o ně s námi podělit, dejte
nám vědět na sociální sítě, nebo na email.

Týnka 5.p aplikace pro android



Určitě jste někde alespoň zahlédli slavnou televizní reportáž o důchodkyni Zdeně, která uvízla
pod kořenem. Onen kořen se stal významnou lokalitou novodobých poutníků, kteří chtějí na
vlastní oči vidět, ba si dokonce vyzkoušet, jaké to je zapadnout pod kořen. Toto přání se pak ale
nevyplní, jelikož kořen někdo uříznul. Na jeho počest zde však stojí monument, ke kterému
můžete přinést květinu a alespoň nasát atmosféru tohoto kouzelného místa. Sami jsme sem
výlet podnikli na jaře tohoto roku. 

Vyjet z Pelhřimova doporučujeme v ranních hodinách, vzhledem k tomu že dny se krátí, při
průměrném tempu byste se mohli vrátit krátce po poledni. Trasa začíná cestou na Rynárec, kam se
bohužel dostanete jen po překonání hlavní silnice. Poté už pokračujete po méně frekventované
komunikaci až do vsi Janovice. Poté se kombinací silnic a lesních cest dostanete až do Počátek, kde
si můžete koupit svačinu a doplnit tekutiny a odkud už to není daleko na nejvyšší vrchol našeho
regionu – Javořici. Zde vás čeká pomyslná vrchařská prémie, která trochu prověří vaši kondici,
nicméně tento slavný kopec těžce zkoušený kůrovcem vás poté odmění krásnými výhledy. Kromě
výhledů si bezpochyby užijete i strmý sjezd dolů, na kterém svátečním cyklistům doporučujeme
spíše brzdit. 

NA KOLE POD
ZDENIN KOŘEN

Zima už klepe na dveře, nicméně i v tomto podzimním počasí občas vyleze
sluníčko a trochu se oteplí. Jestli máte alespoň trochu rádi cyklistiku a chcete
si užít poslední hezké dny naplánujte si nějaký výlet na kole. Ať už pojedete
sami, s rodinou, či partou kamarádů a nemůžete se rozmyslet kam, nabízíme
vám tip na toto unikátní místo v srdci Českomoravské vrchoviny, nedaleko
Počátek, či Horní Cerekve. 

S sebou si nezapomeňte vzít dostatek pití, jídla a sušenek. Hodit
se vám budou i peníze, po cestě je několik krámů, kde se můžete
posilnit. Důležitý je také mobil s trasou (kompletní ji naleznete na
našem Twitteru) a pokud se budete chtít vyfotit, budeme rádi,
když nás označíte na všech sociálních sítích. 

Pod Javořicí už leží obec Řídelov, což je i náš hlavní cíl – v blízkosti
lomu a chatařské osady zde totiž leží náš kořen. (Přesné
souřadnice najdete na Mapách Google pod názvem Kořen
důchodkyně Zdeny). Cestu zpátky vám jistě zpříjemní i nedaleký
hrad Roštejn. A dále už pak můžete jet podle vašeho gusta. Pokud
budete chtít i poobědvat můžete se zastavit v Batelově, nebo
Horní Cerekvi, ti, kterým nevadí najet více kilometrů,
doporučujeme i návštěvu Třeště a Telče. Krátce před domovem
ještě minete lom Nemojov a zahlédnete vrchol Křemešníku. 

Pavel a Lula 3.A



Zeptala jsem se žáků a učitelů na to, jak se jim v jídelně líbí, na jejich oblíbené jídlo a další.
Tohle jsou jejich odpovědi: 

UČITELÉ:  
Aleš Petrák: „Chutná mi všude, kde je maso, nejradši mám mexický guláš.“ 

Stanislava Zíková: „Moc mi chutná, protože nemusím vařit. Mé nejoblíbenější jídle jo segedínský
guláš.“  

Martin Dvořák: „Chutná mi, nejlepší je rizoto a žemlovka.“ 
Michal Čečák: „V jídelně mi chutná a nejradši mám svíčkovou s knedlíčkem.“ 

Anonym: „Někdy ano někdy ne, nejoblíbenější jídlo nemám.“ 
Jana Lukšová: „Nechodím do jídelny, ale slyším samé chvály.“ 

ŽÁCI: 
Anička: „Není to špatné, ale ani nejlepší.“ 

Mirek: „Mňam, mňam, mňam, je to fresh, mám to rád.“ 
Marťa: „Je to moc dobré, někdy dělají experimenty, ale jinak je to cool. Nejlepší je treska s těstovinami.“  

Sára: „Docela to jde, v jídelně mi chutná svíčková.“  
Anonym: „Chutnají mi boloňské špagety.“ 

Anonym: „Je to docela dobré, nejradši mám těstoviny se špenátem.“ 
 

ŠKOLNÍ JÍDELNA A JEJÍ NÁVŠTĚVNÍCI

Áďa 3.p

JAK SPRÁVNĚ MAZAT TABULI

Houbu prvně řádně
propereme a
vyždímáme.

Poté začneme mazat
tabuli.

Mažeme hezky odshora
dolů, dokud

nesmažeme celou
tabuli.

Hotovo! Tabule je
umytá a hezky se

leskne.

Áďa 3.p



Na večer dne 18.9. se odehrálo hokejové gymplácké utkání na Pelhřimovském
zimním stadionu. Celkem se ho zúčastnilo dvacet dva hráčů, včetně několika
učitelů. Vítězné skóre pro tým BEZ ROZLIŠOVÁKŮ nakonec dopadlo 8:6.
Přibližně stejný počet diváků jako soutěžících si zápas užíval z tribuny. Zeptali
jsme se jednoho z hráčů týmu ŽLUTÝCH VEST na pár otázek: 

Jak sis zápas užil? 

Atmosféra byla skvělá, zápas jsem si užil, dokonce jsem i střelil gól, chci
poděkovat fanouškům, kteří fandili, sice ne moc, ale jsem rád, že si udělali čas. 

Byla pro tebe prohra zdrcující? 

Prohra pro mě nebyla zdrcující, sám jsem se svým výkonem spokojený.
Prohrál tým, ne já.  

Doporučil by jsi ostatním zúčastnit se v budoucnu dalšího turnaje? 

Jsme spokojení, že nás není moc a hraje se nám dobře, budeme rádi, když se
nikdo nepřidá. (smích)

Jestli se chcete přijít podívat nebo fandit i vy, sledujte nás na sociálních sítích, o
dalších utkáních vás budeme včas informovat. 

„Život dětem,“ se jmenuje charitativní organizace jejíž posláním je pomoc
nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem, které se ocitnou v obtížné
životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí v rámci
celé České republiky. Tato společnost pořádá celoročně několik sbírkových
projektů, do kterých se pravidelně naše škola zapojuje již několik let. Tak jako
předchozí roky i letos sedm studentek nabídlo pomocnou ruku ve sbírkové
akci „srdíčkový den“ a ve středu 21. září se vydaly do ulic Pelhřimova. Koupí
různobarevných propisek, baterek a magnetů s obrázky zvířat lidé přispívali do
zapečetěné kasičky a často se jednalo o nemalé peněžní částky. Peníze však
nedarovali pouze lidé z ulic, ale i spousty studentů a učitelů z Gymnázia, kteří
chtěli s výběrem pomoct. Přestože byl už začátek podzimního chladného
období, počasí moc nehrálo do karet a lidem se nechtělo vylézat do ulic ze
svých teplých příbytků a kanceláří, ochota Pelhřimovských obyvatel
nakonec vydělala částku krásných 11 899 korun, za které budou potřebné děti
a jejich rodiny vděčné.  

Pavel a Lula 3.A

Týnka 5.p

VÍŠ, ŽE SE KONAL ŠKOLNÍ
HOKEJOVÝ ZÁPAS?

SRDÍČKOVÝ DEN  

HALLOWEEN

Každý si již určitě všimnul
nápaditých plakátů, které

se ve středu 19. 10
objevily na nástěnkách

našeho gymnázia.
Někoho zaujalo jejich

zajímavé a líbivé grafické
zpracování, a někoho

spíše jejich obsah.
Studenti se totiž rozhodli
oživit stále se opakující

nekonečné dny v budově
školy, a tak se 31. 10

uskuteční Halloweenský
den v maskách. Pointou

celého dne není však
pouhá přehlídka

originálních převleků, ale
i soutěž, do které se
může zapojit úplně

každý, včetně učitelů.
Vaší přihláškou do

soutěže bude fotka,
kterou zveřejníte na

Instagram Stories nebo
nám pošlete na libovolné

sociální sítě a email.
Nakonec vy sami

rozhodnete, která maska
si zaslouží cenu
nejzajímavějšího

kostýmu. Do soutěže se
samozřejmě nemusí

zapojit pouze jedinci, ale
i skupinky až třídy.

Jedinou zásadní
podmínkou našeho

Halloweenského
soutěžení musí být

rozeznatelné prostředí
budovy školy na

fotografiích.
 

Týnka 5.p



Příchod září s sebou nese i více věcí než jen začátek školy. Přináší nám s sebou i podzim. A co se nám
vybaví, když se řekne podzim? Krásné deštivé počasí, mlhy, teplý černý čaj, vůni pečených jablek, která
se mísí s vůní uhašené sirky, kterou se zapálila nedaleká svíčka. Ale hlavní věcí je také příval knížek a
tajemna. I když se u nás moc neslaví, tak Halloween je největší období děsu a hrůz. Ale abychom se
celý podzim jen nebáli, tak jsme pro Vás vybrali knížky, které dokážou zahnat tyto hrůzy do pozadí.
Avšak zase jsme nemohli vynechat ty, kteří se rádi bojí. Ač to byl těžký výběr, tak jsme se nakonec
dokázali shodnout na těchto knihách. Doufáme, že se jejich čtení a žití dalších životů budete užívat
stejně dobře, jako my. 

TIPY NA PODZIMNÍ ČTENÍ

Ladislav Fuks - Spalovač mrtvol 

Hlavním hrdinou příběhu je Karel Kopfrgingl, otec středostavovské rodiny, zvláštní
laskavý podivín, jehož fascinuje smrt a vše s tím spojené. Mnoho let je zaměstnán v
pražském krematoriu jako „spalovač mrtvol“. Na základě pokřivené interpretace
tibetské filozofie chápe i usmrcování jako pomoc na cestě do ráje, k návratu do Světla
a nekonečného míru. 

Oscar Wilde – Obraz Doriana Graye 

Krásný mladý šlechtic Dorian Gray se spřátelí s malířem Basilem Hallwardem, který je
Dorianovým vzhledem naprosto uchvácen. Začne svého přítele portrétovat, v průběhu
této práce ale Dorian Gray podlehne vlivu malířova přítele, lorda Henryho. Ten
Dorianovi vnukne myšlenku, že obraz zůstává věčně krásný, zatímco jeho model stárne
a chátrá. Dorian proto zatouží, aby místo něho samotného začal stárnout jeho portrét.
A tak zatímco si Dorian zachovává stále pohlednou tvář, na jeho obraze se začne
podepisovat jak postupující věk, tak každý Dorianův hřích… 

Terry Pratchett & Neil Gaiman - Dobrá Znamení  

Dny jsou sečteny. Třeste se, vy, co nevěříte. V Tadfieldu začíná apokalypsa. Nadešel
soudný den a tentokrát to není jen na zkoušku. Nadcházející sobotu po odpoledním čaji
má přijít konec světa, a obrovská spousta lidí si vzala do hlavy, že se postará o to, aby se
to skutečně stalo. Azirafal a Crowley mezi ně nepatří. Tahle dvojka, anděl s démonem, si
potrpí spíš na dobrou hudbu, víno a knihy, které jim Země může nabídnout. Jeden
druhého si postupně oblíbili, upřímně, vždyť se znají už od Počátku. Nejsou zrovna
nadšení z toho, že by to všechno mělo přijít nazmar. Mocnosti však mají svůj plán, a tak
Azirafal s Crowleym musí postupovat velmi opatrně, aby se jim podařilo ho překazit.
Velmi opatrně. Dobrým začátkem by bylo najít Antikrista, který, jak se zdá, se někam
ztratil... Podle románu vznikl vznikl úspěšný TV seriál (GoodOmens, 2019). 

Colleen Hoover – 9. listopad   

Den před odjezdem z L. A. se Fallon seznamuje s aspirujícím spisovatelem Benem. Jejich
nezastavitelná přitažlivost vede k tomu, že Fellonin poslední den ve městě stráví
společně. Pro Bena je Fallonin život přesně tou inspirací, kterou pro své psaní hledal.
Rozhodnou se proto zůstat v kontaktu. Vedou sice oddělené životy a prožívají vlastní
vztahy, každý rok v ten samý den se však setkávají. Po nějakou dobu to funguje, až si
jednoho dne Fallon není jistá, jestli jí Ben říká pravdu, nebo si jen realitu vymýšlí tak, aby
dosáhl své dokonalé zápletky. Zažijí jedinečnou love story, nebo oba skončí se
zlomeným srdcem? Maruš 3.A



Jak byste okomentoval svůj dnešní outfit? 
Standartní nedbalá elegance. Je pravda, že toto tričko moc rád nemám, protože nemám rád výstřihy
do V, raději mám kulaté. Cítím se v tom trochu nepohodlně, jinak dobrý.  
Měl jste v dětství nějaké vysněné povolání? 
Když jsem byl malý, tak dávali reklamu na Nestlé a tam byl ochutnávač, kterým jsem chtěl být, protože
bych mohl pořád jíst čokoládu. 
Dokázal jste spořádat hodně čokolády? 
Mám ji hodně rád, to mně zůstalo. 
Mléčnou nebo hořkou? 
Raději mléčnou. 
Jaké byly Vaše zážitky ze studia na zdejším ústavu? 
Já jsem asi nejvíc vnímal kamarády, tak jako asi vnímáte i vy. Spíš jsem se soustředil na to, co mě
bavilo. Předměty, o kterých jsem věděl, že jsou důležité, ale nikdy je potřebovat nebudu, jsem se snažil
proplout. Bavil mě dějepis a biologie, z dějepisu jsem si hodně četl navíc. Moje zážitky jsou hodně
spojené s kluky, hráli jsme deskové hry – Magic a odpoledne jsem na počítači hrál Civilizaci.  
Jaká je Vaše nejoblíbenější desková hra? 
Asi Na křídlech, je taková uklidňující. 
Vymýšleli jste s kamarády rošťárny? 
No jasně. Velmi rádi jsme hráli poker o sirky, jednou mi kamarád do krabičky, kde jsem měl sirky
schované, hodil zapálenou sirku a plastová krabička začala prudce hořet, zrovna kolem šla paní
profesorka a nahlásila mě panu řediteli. Taky jsme dvakrát rozbili okno tenisákem, když jsme ho po
sobě házeli v šatně, potom jsme platili zasklení.  
Kdy se ve Vás pohnula myšlenka vrhnout se na dráhu učitele? 
Ta se ve mně pohnula až na vysoké škole, protože já jsem chtěl dělat dějepis spíše jako vědu, ale
poměrně záhy jsme čekali Kamču a doktorské stipendium nebylo příliš vysoké, takže když jsem zjistil,
že očekáváme rodinu, začal jsem si okamžitě hledat práci. Učitelské povolání nikdy nebylo mé
vysněné, spíš jsem chtěl dělat odborný dějepis. 
Jaké to byly pocity, když jste si poprvé stoupnul před katerdru? 
Že je přede mnou hrozně lidí, hrozně malých lidí, protože první hodiny jsem měl s primou. Byl to šok,
protože uklidnit ty menší děti, i když byli celkem hodné, je úplně něco jiného než práce s těmi většími.
Asi z počátku strach z velkého počtu lidí přede mnou.   

„ASI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOST UČITELE
JE SPRAVEDLNOST“ ŘÍKÁ KAREL

KRATOCHVÍL 
V tomto čísle časopisu vám přinášíme rozhovor s panem učitelem Mgr. Karlem Kratochvílem, vyučoval
češtinu a dějepis. Minulý čas je použitý záměrně, jelikož se pan Kratochvíl stal po zářiových
komunálních volbách místostarostou města Pelhřimova a opouští tak řady učitelského sboru.  



Vybudoval jste si mezi žáky přezdívku? 
To já nevím, asi Kráťa. Žádný strašný Láďa, jak je ve Vyšetřování ztráty třídní knihy. 
Jaké vlastnosti musí mít podle Vás dobrý učitel? 
Když vezmu přístup k výuce, tak se dá zaujmout tím, že člověk zkouší nějaké nové metody, hodně
interaktivní anebo zajímavě vykládá, oba postupy asi mohou být úspěšné. Asi nejdůležitější vlastnost si
myslím, že je spravedlnost, nejen spravedlnost k dětem, ale i sobě. Říct si spravedlivě, co se mi fakt
nepovedlo je také důležité. 
Spálil jste se někdy, když jste zkoušel nějakou novou metodu? 
Někdy, když člověk něco nového připraví, není to často, tak si řekne, že tomu věnoval dost úsilí a
potom ten efekt byl malý. Je dobré, aby to bylo pro učitelé vyvážené. Když dá přípravě přiměřeně času
a ta odezva je přiměřená k tomu času, tak je to OK. Důležitá je práce s časem. Občas se stane, že
člověk má moc vysoké požadavky, tam se potom spálí. 
Jak Vy osobně se snažíte zaujmout studenty? Máte něco, co opravdu funguje? 
Já myslím, že fungují fun facts, zajímavosti, kterými se látka obohatí. Potom je ale blbý, když si student
nezapamatuje, proč byla bitva na Bílé hoře, ale pamatuje si, že Fridrich Falcký při ní obědval. 
Stane se, že zájem o celkovou historii se přenese k regionální historii? 
Když člověk dělá historii odborně, tak by se měl zamyslet, jestli ke své práci má prameny. Když žiješ v
Pelhřimově, tak nejbližší by ti měl být přirozeně pelhřimovský archiv. Dějiny Pelhřimova mě
dlouhodobě zajímají. 
Chodíte se přímo vyptávat lidí nebo čerpáte pouze z archivu? 
S lidmi, kterým věřím, si rád povídám o starších věcech. Mě třeba hodně zajímá, jak vnímali listopadové
a prosincové dny roku 1989, protože historická paměť se pomalu vytrácí. 
Co na tom bylo specifického tady v Pelhřimově? 
Specifického asi nic, spíš se opakuje to, co v ostatních regionech mimo Prahu, že zprávy z Prahy byly
kusé, že je sem nosili většinou studenti, kteří studovali v Praze, a že spousta lidí netušila, co bude,
takže přijetí těch myšlenek bylo velmi vlažné. 
Navštívili studenti z Prahy i Gymnázium? 
Jo. Byli tady, ale ta situace je poměrně nepřehledná. 
Jaká z místních pověstí Vám přijde nejbizardnější? 
Okolo svatého Víta se vypráví podobná pověst, jako Svatební košile. Ale asi nejhezčí, která se mně líbí,
je, když tady byl za třicetileté války švédský generál Torstenson, kterému pomohla při léčbě
křemešnická voda. 
Proč jste se vrhnul na dráhu politika? 
Zajímají mě moderní dějiny, myslím si, že studenti by je měli vnímat i mimo školu a když člověk o
moderních dějinách a dnešku přemýšlí, tak jsem si říkal, že asi není dobré jenom o tom povídat, ale
chtěl jsem se i zapojit. A strana, kterou jsem si vybral, mně přišla svojí proevropskou politikou i
důrazem na rodinu nejpřijatelnější. 
Je něco, co Vás na Pelhřimovu trápí? 
Ještě spousta investic je třeba realizovat, například oprava bazénu, trápí mě venkovní koupaliště,
myslím, že si ho Pelhřimáci zaslouží. Také je nutné přemýšlet, o energetickém využívání komunálního
odpadu. Plus fotovoltaika na střechy a oprava svaté Anny. 
Setkají se s Vámi studenti gymnázia na chodbách, až se naplno vrhnete do práce na radnici? 
Určitě se někdy přijdu podívat. 

Anička 5.P, Jony 3.A 



Anička 5.p



První týden po nástupu do školy se skupina
žáků z 3.A, 4.A, 4.B a oktávy vydala nikoli do
školních lavic, ale na cestu do Švýcarska. Při
nočním přejezdu se nikdo moc nevyspal, z části
kvůli nepohodlí, z části kvůli nedočkavosti.  

Naše první zastávka nebyla ještě ve Švýcarsku,
ale u jeho hranic s Německem, ve z dějepisu
dobře známém městě Kostnice. Vzdali jsme
úctu reformátorům Janu Husovi a Jeronýmu
Pražskému u jejich památníku. Poté už naše
cesta směřovala do Švýcarska, k majestátním
Rýnským vodopádům. Celá řeka tam padá o 23
metrů dolů a pohled je to neskutečný. Po
tomto dechberoucím zážitku jsme zamířili do
samotného hlavního města, Bernu. Kdo by
očekával přelidněnou metropoli, byl by
překvapen. Poté jsme již zamířili k místu
našeho ubytování, do Lauterbrunnenu.  

Druhý den jsme hned ráno přejeli do vesnice
v sousedním údolí jménem Grimmelwald a
odtud zubačkou do stanice Kleine Scheidegg
ve výšce 2 061 m n. m. Tam se nám naskytla
nádherná panoramata, slovy to snad nelze
popsat. Velikost hor lidský mozek ani
nedokáže zpracovat, člověku se nezdají tak
velké ani tak daleko, dokud nepopojde kousek
dál a neuvědomí si, že je mezí ním a horou
ještě další hluboké údolí. Počasí nám přálo,
nebe bylo bez mráčku a typickou alpskou
atmosféru dokreslovalo cinkání zvonů
všudypřítomných krav. Nakonec nás zubačka
svezla zase dolů, tentokrát přímo do
Lauterbrunnenu a věřím, že většina už se
těšila na vydatnou večeři.  

Následující den nás čekaly zážitky o nic méně
chutné, než to vepřo knedlo zelo. Směřovali jsme
k sídlu čokoládovny Cailler ve městě Broc. Na
konci prohlídky čekala ochutnávka ve stylu „sněz
kolik dokážeš,“ na kterou se všichni těšili asi
nejvíce. Bohužel, je překvapující, jak málo se dá
najednou sníst této božské cukrovinky. Útěchou
nám bylo, že jsme si mohli nakoupit zásoby na
doma. Gurmánské zážitky ale ještě neskončily.
Přesunuli jsme se k městu Gruyères, sídlu
význačné Švýcarské sýrárny. Ta vyrábí proslulý sýr
Gruyère, o jehož výrobě jsme se dozvěděli první
poslední. 

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ŠVÝCARSKA

Poslední den jsme šli přímo od naší chaty na
Trümmelbašské vodopády, které se zařezávají
hluboko do skály. Dunění v chodbách, kterými jsme
procházeli bylo téměř ohlušující, ale ten pohled stál
za to. Poté jsme již mířili do Lutzernu. Tam jsme
samozřejmě nemohli vynechat slavný Kapellbrücke
ani Památník umírajícího lva. Po prozkoumání jsme
se rozloučili s městem a zároveň s touto krásnou
zemí. Ve večerních hodinách jsme ještě zavítali do
Vaduzu, hlavního města drobného
Litchenštejnského knížectví. Atmosféra v něm byla
pro nás překvapivě tichá a celé město bylo velice
moderní a pozoruhodně čisté.

PCelkově bylo Švýcarsko dechberoucí, ve svých
krásách, ale bohužel i cenách. Takže by vlastně
nebylo vůbec špatné najít si tam nějakou brigádu.

Verča 3.A 



3.B Jakub Kryzan 
3.A Tomáš Novák 
8.p František Blažek 
4.A Tom (ToSp) 
4.A Vít Kalkus 
7.p Big * (SiOn) 
1.B Honzík 
8.p Adam Šustr 
5.p Lukyn 
5.p Vojtík 
5.p Matýsek 
2.A Títta123456789 (Š.P) 
5.p Michal „Top G“ Janeček 
3.A Bílý jezdec 3 (PaPr) 
6.p Titta 
3.A Bílý jezdec 1 (VoHr) 
3.B Mirek Míchal 
3.B Suki (SM) 
6.p Titta01 (ToAm) 
3.A Adam Koubský 
3.A Spejbl Kubí Čekal 
3.A Fiky 
8.p David Ludvik 
7.p Kubík (JK) 
5.p Martínek Forejtů 
3.A Hurvínek (VíPa) 
4.p Soulovec (JaHo) 
3.p Aleš Venda Pastorek 
3.p Lukuk 
1.B Marťas 
3.A Serpentinolap (JiBl) 
3.A Děda jezdec (ViPl) 
3.A Důchodce David (DSch) 
7.p Ecík (ME) 
4.p Vojtěch Zach 
3.p Tomáš (čeng) 
3.A Bílý jezdec 2 (LuZá) 
5.p Jan M
3.p Tom Jih 
7.p Tesalík 

Kristy (KM) 2.A
Gabka Babka 7.p

Siandra (SaSv) 3.A
Anet 1.B

Klarka 1.B
Naty 1.B

Zabijačka (MaLu) 3.A
Andrejinečka (AV) 5.p

Miroslava Bejblíková 3.A
Romana Lesníková (ErLe) 3.A

Kaštan (ElKa) 3.A
Ukecaný génius (VeKr) 3.A

Úhel (ElOu) 3.A
Market (MaSo) 4.p

Veru (VeKo) 4.p
Juzlis (BeJu) 7.p

Nikola Mlatečková 2.A
Kačulka<3 7.p

Zahradní trpaslík (MoMa) 5.p
Hanča 4.B
Vlková 4.A

Elča H <3 4.p
Tichošlápek (VeSl) 3.A

Kartoffel (BaRy) 3.A
EsDecko (SaDo) 3.p
Deluška (DaKa) 2.A

Anče (AnPa) 3.p
Cuketa (Zvě.) 4.p

Hanka K 4.p
Bára 3.p

Vlková 4.A
Štyxová 4.A
Mišička 4.B

(KaTu) 3.A
Humi (ElHu) 3.p

Miluška =) 1.p
Peacock (DoHo) 4.p

Cuketa 2 (LZí) 4.p
Bettuš 2.p

Maniak (NaHr) 3.A

GYMPLÁCKÁ SEZNAMKA
Na začátku školního roku se k nám dostal návrh vytvořit malou školní seznamku. Mysleli jsme si, že se
jedná o výborný nápad, a tak jsme vytvořili dotazník a sdíleli ho mezi lidmi na škole. Ze začátku bylo
složité přemluvit studenty, aby se do seznamky zapojili. Nakonec se ale přihlásilo spoustu lidí, mezi
které patřili i slavné osobnosti jako Patrick Bateman nebo americký rapper Kanye West. Po více než
80 dotaznících, vážných i zábavných jsme dali dohromady 40 skvěle pasujících párů.
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Neumím číst, pouze obrázky!!!
Dělám koníčky, co dělá tvůj děda.
Abych byl upřímný, jde mi spíš o
přátelství s tvým dědou než o
tebe. Rád si s ním zaluštím
křížovku nebo kouknu na
Ordinaci. Má rodina vlastní bytové
impérium, takže o peníze se bát
nemusíš. Velice rád hraji bingo.
Mám ráda zvířata. Vlastním účet s
penězmi na maturák, s kterým
plánuji utéct a koupit si vilu v
Argentině. Vydej se na cestu se
mnou!!
,Já nevím, built like a zahradní
trpaslík, můj životní cíl je přejet
Lukáše traktorem, matka všeho
lidu, mám kočku.
Rád sleduji park, nesnáším
holuby, byl jsem na dovolené v
Královci, mám ženu a synka,
hledám další duši do naší
polyamory rodiny. Mám rád
špagety.
Nekouřím, nepiju, sexuálně nežiju.
Ačkoli nejsem moc chytrý a nic mi
nejde, hledám ženu mého života.
Těším se na společnou pouť
životem. Kamarády nemám, proto
tě hledám.

Pár vtipných odpovědí na
otázku ,,Něco o mně“:

Hraju bezkontaktní sport pro vysoké lidi a poslouchám Orlík. Hledám ženu, co mi vypere a uvaří. Občas
by mi taky mohla uklidit pokojíček a utřít prach. Jsem povoláním syn, takže se o finance nemusíš starat.
Ke svatbě ti daruji 3 ovce, 4 kozy, 5 slepic a 12 krav, ale jedině když podepíšeš předmanželskou
smlouvu. Jméno dětí taky zvolím já, bude to Vincent, Josef, Amálie a Žaneta. Vztah se mnou bude
naprosto skvělý, to mi teda věř.
Neustále čtu knihy a mučím ostatní lidi. Pracuji jako uklízečka v baru, hledám muže po kterém budu
moci uklízet celý život a taky dokážu něco uvařit.
Když mám zrovna ruku, tak hraju fotbal a chodím do Gymu. Mám rád biologii, hlavně rostliny z orientu.
Lamač dívčích srdcí a premiant naší třídy.
Jsem nejlepší. Vojta a Týnka 5.p



Myslel si, že ho všichni milovali. „Město na tom sice nebylo zrovna nejlíp, ale snažil jsem se. A oni to
ocenili. Pokaždé, když mě navštívili, pěli chválu na mou hlavu. Obdivovali, jak krizi zvládám a

neztrácím nervy. Nikdy nepřišli s kritikou, což jsem považoval za dobré znamení. Asi to dělám dobře.
Pak byli pryč. Když odešli úsměv jako by jim odvál vítr. Přičítám, to jejich únavě a přepětí. Práce mají

všichni víc než dost. A tak jsem dostal ten spásný nápad. Uspořádám pro ně večírek. Co tomu říkáš?“
zeptal se starosta.

 „Zajímavé,“ řekl místostarosta. V jehož hlase byla zášť a nevraživost, kterou jen těžko potlačoval.
Nenáviděl ho. Vždy ho starosta iritoval. Jeho nenávist k němu ještě vzrostla po tom, co mu přebral

úřad starosty. „Kdy by to mělo být?“ 
Starosta vzal ze stolu kalendář. Začal jím listovat, dokud mu zrak neutkvěl na 31. říjnu. „Ach ano,

Halloween!“ a zakroužkoval si ten den tlustým červeným fixem. Hned se pustil do organizace.
Počínaje pozvánkami a cateringem konče. „Město počká,“ pomyslel si. 

 Za pár dní se v dopisních schránkách, především několikapatrových moderních domů, objevily
obálky, jejichž obsah zval každého, komu byla jmenovitě doručena, na Halloweenskou párty ke

starostovi domů. „Všichni musí mít převleky,“ bylo vytištěno tučně. Dále dopis uváděl čas a stručný
program.  

Všichni pozvaní vzali tuto událost až s podivem vážně. Strhla se mezi nimi potyčka o to, čí převlek
bude lepší. Každý si tedy koupil úžasný kostým. Tato událost se stala tématem číslo jedna pro

každého ve městě.
Někteří nepozvaní byli až nevraživí k těm, kteří to štěstí měli. Ti se o oslavě zásadně nezmiňovali, jako

by šlo o něco, co nestojí za řeč. Tahle rivalita rozdělila město doslova na dva tábory.  
Nedlouho poté přišla druhá krize. Každý měl dost starostí, aby se postaral sám o sebe. Zastupitelstvo

města připravilo projekt podpory chudších, který starosta prezentoval správní radě. Ta projekt
odmítla. 

Městem se začaly šířit klepy, že je za neschválení projektu odpovědný právě starosta.  Na rozšíření
těchto řečí měl zásluhy hlavně místostarosta. Ve městě se živě diskutovalo o novém starostovi. Jak ale

podotkl jeden ze zastupitelů, starostovi končí funkční období až za dva roky.
Někteří se taktéž zaměřili na zastupitelstvo města. I oni měli podíl na tom, co se dělo. Zastupitelstvo

se proti těmto obviněním neoficiálně ohradilo. Zároveň se jeho členové nechali slyšet, že za
starostou stojí a z funkce ho neodvolají. Za pár dní vše vyšumělo. 

Čas plynul a třicátý první říjen se blížil. Sehnat halloweenský kostým bylo den ode dne těžší a zásoby
sladkostí se v obchodech taktéž tenčily. Město se stalo znovu rušným. Každý se po svém připravoval

na onen večer. Opraváři kontrolovali veřejné osvětlení a policie byla připravena zasáhnout proti
jakémukoliv výtržníkovi, co by ohrozil děti v ulicích.  

Stejně tak přípravy na oslavu se každým dnem stupňovaly. Starosta si musel najít asistenta, aby mu
pomohl s rostoucím množstvím povinností. 

Právě mířil ulicí k úřadu. Zastavil na červenou. Nervózně bubnoval prsty o volant a čekal. Naskočila
zelená. Starosta sešlápl plyn, přičemž začal točit volantem. Hned za rohem přes ulici přebíhala žena
místostarosty. Dupl na brzdu. Ozvala se rána, která otřásla celým autem, a auto pokračovalo po své

dráze. Už nestačila uskočit. Podíval se přes přední sklo. Něco mu leželo na kapotě. Bylo to bezvládné
tělo ženy.

Za deset minut přijela sanitka. Dal jí první pomoc a o zbytek už se postarají záchranáři. Nebyla na
tom dobře, ale podle doktora bude v pořádku. Ten vše okamžitě zavolal vyděšenému místostarostovi. 

Nastal 31. říjen. V  podvečer vyrazily děti do ulic a jejich rodiče na oslavu. Manželka místostarosty
ležela na JIP. Doktorkou mu bylo řečeno, že by snad bylo lepší, kdyby se na chvilku vzdálil.

Místostarosta souhlasil, jelikož jeho žena nebyla v kritickém stavu. Zastaví se tedy na té oslavě. 

KRVAVÁ OSLAVA



Bylo pozdě. Starosta po dlouhých přípravách plný vyčerpání usnul. Náhle sebou trhl a podíval se na
hodinky. Zděsil se. Rychle vyběhl z radnice, nastartoval auto a vyrazil směrem domů. U něj doma

zatím v obrovské vstupní hale okolo padesáti lidí v maskách popíjelo šampaňské a vzrušeně
debatovalo. 

Jel rychlostí asi 10 km/h. Na ulici se vyrojily děti, mezi nimiž se auto jen těžko prodíralo. Neměl čas.
V tuhle chvíli měl pronášet proslov. „Nemůžu přece nechat své hosty tak dlouho čekat. Co kdyby? Ach

ano, co kdybych pronesl svůj proslov hned teď?“ vytočil číslo. Asistent telefon okamžitě zvedl. 
 „Pane starosto, kde jste tak dlouho? Hosté jsou neklidní, netrpělivě očekávají váš příchod!“ „Ano jedu,

jak nejrychleji můžu. Zdržel jsem se na úřadě. Dobře mě poslouchejte, musíte udělat přesně to, co
řeknu,“ asistent přitakal. „Chci, abyste si vzal můj kostým a přednesl projev. Přes ten kostým není

skoro rozumět, takže nikdo nepozná, že to nejsem já. Já zatím co nejdříve přijedu. Následovat bude
stejně hra, při níž nezáleží na tom, jaký máte kostým. Je to jasné?“ „jistě, chápu.“ 

 Asistent se převlékl do kostýmu a vstoupil do haly s projevem v rukou. Šum utichl. Každý v sálu upřel
oči právě na něj. Začal číst. 

 
„Přátelé jsem rád, že jste přišli. Štěstí nám v poslední době zrovna nepřálo, ale to se změní. Dokud

však smůla přetrvá, nesmíme se jí podat, musíme s ní bojovat. Naše město…“ nadechl se a
pokračoval. 

 Během toho starosta zaparkoval auto. Doběhl k domu a vklouzl dovnitř. Dostal se do kuchyně, kde
k jeho úlevě ležel něčí kostým. Barevně pruhovaná kombinéza a bílá maska s dlouhým nosem. Obléct

do kostýmu mu zabralo jen chvíli. Sešel po schodech dolů a vmísil se do davu. 
Občas zaslechl uštěpačnou poznámku k jeho projevu. Zbytek nadšeně přikyvoval. Většinou hlasití

přátelé bezhlase poslouchali, což u nich nebylo zvykem. 
Proslov skončil. Následoval hlasitý potlesk a jeho přátelé byli znovu hovorní. Nechtěl však prozradit

svou totožnost. Když se ho jakási žena s maskou zeptala, co říkal proslovu, schválně změnil hlas.
Místostarosta vzal zvonící telefon a dozvěděl se tu hroznou novinu. Umřela, zrovna když tam nebyl. A

to všechno je jeho vina. Nenávist mu zatemnila mozek. Chtěl se pomstít a to hned teď. 
Asistent stále v roli starosty začal vysvětlovat první hru. 

 „Je to jednoduché. Každý z vás si vleze do jedné kabinky na převlékání,“ pokynul k zadní straně
místnosti, kde byly paravány. „Svleče se, aby kostým vyměnil se sousedem po pravici,“ v sále propukl
smích. „Potom si vleze dovnitř další skupina, dokud nebudou všichni v jiných maskách. Po tom všem
se začne podávat jídlo a pití. Jen bůh bude vědět, kdo je kdo.“ Lidé se nahrnuli k paravánům. Jedna

skupina za druhou. Někteří muži byli nuceni vydržet v růžových šatech. 
Okolo jednoho paravánu se shlukli lidé. Starosta ve stále stejném oblečení jako na začátku se prodral

dovnitř. Zespodu se řinula krev. Nikdo se neodvažoval otevřít dveře. Až se otevřely samy. Na zemi
tam ležel asistent. Ve stěně byly dvě díry, jedna sloužící jako kukátko a druhá o dost větší, kterou se

prodral nůž. Nůž, který asistentovi stále trčel ze zad. A odkud tryskala krev. 
Místostarosta zařval: „byl to starosta, viděl jsem, jak vchází do vedlejšího paravánu.“ Několik lidí se

souhlasně přidalo: „já ho taky viděla!“ zaječel rozhněvaný ženský hlas. Nikdo už nepochyboval, kdo je
vrah. V černém plášti s dlouhou kapucí vstupoval na pódium místostarosta: „je tady někde mezi námi

a my ho najdeme dřív, než zabije někoho dalšího. Jeho motiv neznám, ale ať je jakýkoliv, je nečistý.
Kdo z vás mi pomůže v hledání, aby zabránil dalšímu zločinu?“ 

Vlna lidí zvedla ruce. Čím dál víc a víc. Nakonec zvedli ruce všichni. I ti, kteří nesouhlasili je zvedli. Báli
se, co by se mohlo stát. „Teď si sundejte masky, ať najdeme tu krysu, která se skrývá v našich řadách!"

Strhli si masky. Starosta se na rozdíl od ostatních prodíral davem, aby vyběhl do své pracovny pro
zbraň. „Tady je!“ zakřičel někdo. Běželi za ním rozlíceni vztekem a hnaní strachem. Z jeho přátel se

stali nepřátelé. 
To už třímal zbraň v ruce a jejich ochota roztrhat ho náhle ustala. Bylo jich padesát, on jeden, i přesto
se nikdo nepohnul. Postupoval dál. V chumlu mu tvořili cestičku, kterou se dostal až ke dveřím. Vyšel

pozadu ven, zbraň namířenou na každého, kdo by se na něj chtěl vrhnout. 
Sestupoval po schodech. Zakopnul. Sjela mu noha a zbraň mu vypadla z ruky. Skutálela se dolů.

Přistál zády na tvrdý mramor. V tom vyběhli s řevem ven a vrhli se na něj. Pomsta byla dokonána. 
 Vojtík 5.p



Chcete mít přehled o všem dění na škole, zapojovat se do nejrůznějších originálních
soutěží a vyhrát ty nejlepší ceny? Sledujte nás na našem Instagramu, Facebooku nebo
Twitteru a získejte ty nejčerstvější zprávy!

Pokud se chceš stát členem našeho týmu nebo jen nárazově přispět svými články,
obrázky, fotografiemi a dalšími originálními nápady do našeho časopisu, dej nám vědět

na sociálních sítích, nebo na e-mailu.

gy.ruzovelisty@gmail.com

@ruzovelisty Růžové listy (Růžena Listová)
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Den otevřených dvěří
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Na závěr děkujeme škole za poskytnutí tisku a cen do soutěží. Také děkujeme panu učiteli Mazanci, že nás
vyfotil a sloužil nám jako prostředník mezi námi a školou. Panu učiteli Čečákovi děkujeme za vnuknutí první

myšlenky o školním časopisu a za veškerou podporu hned od začátku. Velké díky také patří paní učitelce
Mácové a dalším učitelům, kteří nám pomohli sestavět náš tým. 


