
RŮŽOVÉ LISTY

nejčerstvější zprávy
přímo od vedení

ŠKOLA A
NOVINKY

co dělají studenti gymnázia
po škole

O  Ž I V O T Ě  N A  G Y M P L U

VOLNÝ ČAS,
ZÁLIBY

SOUTĚŽE,
UMĚNÍ

jednoduše zábava, a to pro
všechny!

Zima 2022/23 | druhé číslo





Podívali jsme se ale do prostoru nad
badatelským centrem, která je trochu níže
položená než zbylé části. K vidění toho
není moc, dokonce nefunguje ani světlo a
otvory s lamelami protahuje z venku
studený vzduch. Cihlová podlaha je kromě
prachu v podstatě prázdná, sem tam je
stará krabice či návod k použití. Nad
hlavou se nám do špičky sbíhají kompletně
odkryté trámy a nějaké jsou i těsně nad
podlahou, takže je člověk musí
překračovat. Jediným výraznějším prvkem
jsou komíny, které procházejí nahoru
střechou. Dříve (před 2. světovou válkou)
měla totiž každá třída vlastní kamna. Vedle
nich jsou další, komínům podobné útvary,
také po třech vedle sebe, které ale končí
asi metr nad podlahou. Bylo nám řečeno,
že jde o starý systém větrání, který mívala
každá třída, jedna díra byla u podlahy,
druhá u stropu. 

Vchod na půdu je jen jeden a nachází se naproti
horní učebně informatiky. Má ji pouze starší část
gymnázia a je rozdělena na několik částí. Bohužel
jsme neměli příležitost nahlédnout na půdu nad
tělocvičnou. Vstup na ni je totiž komplikovaný a
fyzicky náročný, navíc tam prý nic není, jen klenba, po
které se špatně chodí. Co se týče jejího využití, v
 budoucnu by mohla být teoreticky naplněná izolací,
aby bylo v  tělocvičně větší teplo. Pan ředitel nás
požádal, abychom nezveřejňovali, kde se vstup
nachází, ale můžete nám napsat, pokud máte nějaké
tipy. 

Přemýšleli jste někdy nad tím, co se skrývá těsně pod gymnazijní střechou? Nebo vás
to díky tomuto článku napadlo? Skvěle! S radostí ukojíme vaši zvědavost. Pan Čečák
byl tak hodný a udělal nám menší prohlídku. 

CO JE TAM NAHOŘE ANEB PŮDA GYMNÁZIA



Verča 3.A

Pan ředitel se nám také svěřil se svým
úmyslem udělat na půdě vestavbu, ve
které by mohly být další učebny či
kabinety. Je to prý ale jenom záměr,
který se nemusí povést zrealizovat.
Také nám osvětlil, proč je půda tak
prázdná. Přibližně před patnácti lety se
totiž měnily tašky a všechny
uskladněné věci, které obvykle již
nebyly využitelné, se vyhodily. Zbylé,
zvláště ty těžké, byly shozeny dírou v
střeše. Na půdě se v té době nacházely
například přijímací testy paní učitelky
Němcové či pana ředitele. Zmínil se ale,
že po škole se cenné historické věci
nacházely, většinu si jich vzalo
muzeum. Jiné učební pomůcky slouží
například v biologii dodnes… 

Tyto průduchy byly použité pro tahání kabelů,
například až do kabinetu pana učitele Provázka. Další
kovové trubky prorážejí střechu a slouží k vyrovnání
tlaku v kanalizaci. 
Podobný obrázek se nám naskýtá i v prostoru nad
oběma křídly gymnázia. Z dob minulých tu zbylo tablo
maturantů z Roku českého divadla (1983). Přes trámy
jsou položeny široké dřevěné desky, a pokud se
nebojíte, že se prolomí, chůzí po nich se dá zmírnit
dopad návštěvy pudy na vaše pantofle. Snad jediná
další pozoruhodná věc je expanzní nádoba, která
slouží pro kompenzaci tlaku vzniklého zvýšením
teploty vody v topení. Celkově se zdá prostor velice
malý oproti širokým chodbám a učebnám, o kterých
víme, že jsou pod nimi a mají stejný půdorys. 

Dověděli jsme se též několik zajímavostí k historii budovy, kde je
nyní gymnázium. Postavena byla v roce 1926 jako chlapecká
škola, před tím na jejím místě byly zahrady. Původně prý omítka
nebyla typicky růžová, ale přírodní žlutá až okrová s kousky slídy.
V průběhu času se změnila na šedou a v devadesátých letech na
nám známou růžovou. 



Z HODIN ČEŠTINY
Zadání práce znělo, reportáž na téma exekuce Quasimoda z knihy Chrám Matky Boží v
Paříži od Viktora Huga. Za reportáží, jejíž je pravdivý pouze základ, stojí kolektiv okolo
Mirka Bejblíka a mistrnou kresbu zhotovil Adam Koubský, všichni z dnešní 3.A. Za
poskytnutí děkujeme paní učitelce Lukšové.  

Známý vůdce drogového kartelu je opět
zatčen! Tentokrát ho ale trest nemine. Dne
25.5. Quasimoda zatkla francouzská policie.
Dle údajů bude potrestán za únos mladé
cikánské dívky. Za tento zločin půjde na
Pranýř. Na místě byl náš reportér Mirkolíno
Bejbylíno: “Právě se nacházíme na náměstí
Gréve, kde už je připraven pranýř a
rozzuřený dav. Atmosféra je tak hustá, že by
se dala krájet. Lidé netrpělivě čekají na
Quasimodův příjezd. Všichni drží v ruce
kamínek na házení. A už jede Quasimodo!!!
Pomalu vychází z četnického kočáru. Lidé na
něj pokřikují: “Jsi hnusnější než moje tchyně,
šeredo!” Přivazují ho na pranýř, a už přichází
mučitel. Jedna rána, dvě rány, tři rány!
Quasimodo je celý od krve. Vypadá to, že je
na pokraji svých sil. To ho odnaučí odnášet
cizí dívky!” 

Blesk.fr: KRIMINÁLNÍK QUASIMODO OPĚT POTRESTÁN! 

Jony 3.A

NAJDI SNĚHULÁKA
Možná někoho z vás v textu nebo třeba při prohlížení obrázku vyrušila menší
podobenka sněžného človíčka, jenž je pro nás symbolem zimy. Nejedná se však o
pouhou chybu tisku, nýbrž o menší hru, kterou jsme pro vás záměrně připravili
nejen pro odreagování od rozvleklých textů v našem časopise, ale také celkově od
stresu, který nejen na žáky, ale také na učitele padá během doby strávené ve škole. 
Cíl hry: Najdi všechny sněhuláky typu [viz.obr], napiš, kolik jsi jich
našel, na papírek i s podpisem a svoji odpověď vhoď do krabice v
akvárku (bývalé kuchyňce, relaxačně studijní místnosti). My
vylosujeme jeden papírek se správnou odpovědí a výherce dostane
možnost zveřejnit svůj obrázek, fotku, výtvor, článek, sloh, báseň či
cokoliv dle své volby v příštím díle časopisu.

Ani jeden z těchto
sněhuláků se do
celkového počtu

nepočítá.

Týnka 5.p



V dalším rozhovoru jsme vyzpovídali Mgr. Karla Havla, dlouholetého kantora naší
školy. Vyučuje biologii a tělesnou výchovu. Kdybyste snad podle nadpisu usoudili, že
pana učitele biologie nebaví, hodně byste se zmílili, je tomu totiž přesně naopak.
Jeho velkým koníčkem jsou rovněž sporty snad všeho druhu. O tom všem jsme si
povídali.  

“PŘED POLOLETÍM JSEM V PODSTATĚ PROPADAL Z
BIOLOGIE” ŘÍKÁ MGR. KAREL HAVEL 

Co Vás přivedlo na pelhřimovské gymnázium? 
To už je hrozně dlouho. Začal jsem učit na gymnáziu v Pacově
v roce 1972. Rok po tom, co jsem na gympl nastoupil, ho
začali rušit. Já jsem tam přišel jako poslední, takže mě zase
jako prvního propustili. Přeložili mě do Pelhřimova v roce
1974 a od té doby jsem tady.  

Změnili se nějak studenti za dobu, co učíte? 
Já si myslím, že se to mění průběžně s dobou. Studenti jsou
pořád stejně fantastičtí a to, jak reagují na dnešní dobu, je
obdivuhodné. 

I třeba v oblasti tělesné výchovy? 
Tam je trochu posun. Mám takový pocit, že jejich rodiče byli trochu výkonnější, ale
neplatí to pro všechny. Samozřejmě ti, co sportují, tak jsou neuvěřitelně šikovní, ale
průměr mně přijde horší. I když si myslím, že kluci a holky na gymplu chtějí hezky
vypadat, tak se snaží hýbat. 

Vy jste mužem mnoha sportů, který sport je nejblíže vašemu srdci? 
A jejda, to jsou jenom takové záchvěvy sportu. (smích) Nejdéle jsem asi hrál volejbal,
potom, když už to nešlo, tak jsem se začal věnovat vysokohorské turistice a pak
kolo, protože to odlehčí pohybový aparát a člověk se může snáz pohybovat na delší
vzdálenosti, nebolí to tolik. 

Co všechno jste zdolal? 
Nic moc, nějaké Mont Blancy, nejvýše jsem byl asi 6200 m v Jižní Americe.  



Je pravda, že jste jako horolezec opravoval
fasády paneláků? 
Dělali jsme výškové práce, napřed to byly rozvody
kabelové televize. Byli jsme parta horolezců a
vydělávali jsme si peníze, abychom mohli jezdit do
hor. Pracovali jsme hlavně v Sezimově Ústí, v Táboře,
něco v Praze, Benešově. Nejhorší bylo vyměňování
skleněných výplní zvenku. Bylo to hrozně veliké a byl
problém to tam dostat, když sedím jenom na
sedačce spuštěný na laně.   

 Jaký názor máte na elektrocyklistiku? 
Fandím tomu, ale sám to zatím nechci. Otevírá to nové možnosti pro ty, kteří jsou
trochu hendikepovaní, ať už věkem, či jakkoli jinak. Podívají se na místa, kam by se
nikdy nedostali. Vůbec to neodsuzuji, naopak. 

Bylo to někdy dobrodružné? 
Na horách hrozně záleží na počasí. Třeba když jsme 
 šli na Jungfrau, Eiger a Mönch, tak na Eiger to vůbec
nešlo, protože nebylo vidět na pět metrů před sebe.
Museli jsme to otočit. Na to člověk vzpomíná rád,
protože je to vždycky o kamarádech, a ta horolezecká
turistika je úžasná v tom, že si ti lidé musí navzájem
neskutečně věřit.

Máte nějaké místo, kam byste se chtěl podívat? 
Uvažoval jsem o Africe. Jinak jsem byl v Indii, v Jižní Americe. Líbilo se mi tam hodně,
ale trvale bych tam žít nechtěl. Asi jsem příliš svázaný s naším regionem, s Českou
republikou. 

Jak to bylo s kauzou “ledový Kája?” 
To bylo zajímavé. (smích) Psalo se o tom v Mladém světě a stalo se to, když jsem
dojížděl z Pacova do Pelhřimova. Stál jsem s dívčinou, která to celé sepsala, na stopu
a už si to přesně nevybavuji, ale nějak jsem se s ní zrovna nechtěl bavit, takže mně to
pak přišila. Potom jsem jezdil do Pelhřimova, dokud to šlo, tak na kole, vlakem nebo
stopem.  



Jak vidíte budoucnost biologie? Má šanci se ještě vyvíjet? 
Fantasticky. Myslím, že jak už říkali v minulém století, že další století bude stoletím
biologie, tak už dávno je. Biologie v současnosti je fyzika a chemie živých soustav.
Snažím se držet krok s moderními poznatky a vidím, že ty obory se neskutečně
prohlubují, že dostáváme úžasné informace o vesmíru. Závidím studentům, že mají
informace ze všech stran v obrovské kvalitě. 

Jak vnímáte globální oteplování? Myslíte, že to lidstvo překoná? 
Já myslím, že se to zvládne. Oteplovat se bude podle cyklů, tak jak to funguje.
Uvidíme, jestli se lidstvo někam posune. Bohužel ekonomické a další problémy
současnosti tomu moc nenahrávají.  

Kdy jste si řekl, že budete učit biologii? 
Já nevím, jestli bych to měl vůbec říkat. Když jsem nastoupil na gympl z devítky, tak první
kontakt s biologem byl, že jsme přišli z brigády a psali jsme hned písemku. Samozřejmě
jsme byli dutí a řada z nás dostala pětku. Další hodinu jsem šel do školy v klidu s tím, že
mám pětku a dalších deset ji má taky. Ale já byl vyzkoušený. Takže znova pětka a pak už
mě nevyzkoušel a před pololetím jsem v podstatě propadal z biologie. Měl jsem ale o
rok starší kamarádku, kterou biologie bavila a bydlela vedle v domě, navštěvovali jsme
se, já tam chodil na obědy a ona k nám. Takže jsme se doučovali. Nakonec jsem dostal
dvojku a začalo mě to bavit. Biolog byl ornitolog, jezdili kroužkovat ptáky, dělali jsme
ornitologická pozorování na rybnících, leželi jsme zamaskovaní na pramicích. Bylo to
velmi motivující. 

Vybavíte si nějaký vtipný zážitek z časů, kdy jste chodil do školy jako
student? 
V poslední době si gympl stále přemílám, pořád se mi to vrací. Koukám na vás, ve
snaze, abych to měl očima tehdejšího studenta. Bylo to hezké, mládí je vždycky
hezké. Myslím si, že nejdůležitější je tolerance ke studentům, vidět, že to není pouze
tady sedět a něco napsat do prověrky, 

Anička 5.p, Jony 3.A 



Nový rok, nové já. Tak to má většina z nás. Nové já ale nemusí znamenat, že budeme na sobě něco
měnit. Tím ovšem také nechci říct, že změna je špatná, neboť každý se v životě několikrát změní.
Ovšem ne vždy to je vidět, někteří zažívají různá dobrodružství a neopustí ani svůj pokoj. To je kouzlo
knih. Každá kniha, jak už fantasy, sci-fi nebo romantika nám dává možnost zažít jiné příběhy, pocity a
rozhodnutí. Vybrala jsem knižní novinky, na které se můžete těšit už začátkem roku. 

PŘIPRAVOVANÉ KNIHY 2023

Krystal Sutherland - Temné sestry (vychází 3.1.2023)  

Sedmnáctiletá Iris Hollowová byla vždycky trochu zvláštní. V dětství se jí a jejím dvěma
starším sestrám stalo něco hrozného, a ačkoli si na to nepamatují, navždy je to
poznamenalo. Mimo jiné to zanechalo na krku každé z nich identickou půlměsícovou
jizvu. Iris se většinu svého dospívání snažila vyhnout podivnostem, které jako by se jí
lepily na paty. Pak se ale její nejstarší sestra Grey za podezřelých okolností ztratí a
podivné zážitky obklopí Iris ze všech stran. Začnou ji pronásledovat rohatí muži, ze
stropu v bytě její sestry vypadne mrtvé tělo a do popředí Irisiny mysli se začnou drát
ošklivé vzpomínky. Začíná být zřejmé, že jediným způsobem, jak sestru zachránit, bude
rozluštit záhadu a přijít na to, co se třem sestrám v dětství stalo.

Ali Hazelwood - Hypotéza lásky (vychází 9.2.2023)   
Evelyn Hugo, stárnoucí hollywoodská hvězda, která už roky žije v ústraní, se konečně
rozhodne prozradit světu celou pravdu o svém nevšedním životě plném skandálů a
odhalí zákulisí svých sedmi tajemných manželství. Za autorku své biografie si zvolí
nezkušenou novinářku Monique Grantovou, čímž zaskočí nejen její nadřízenou v
časopise, ale hlavně Monique samotnou. Proč právě ona? Proč nyní? Když dorazí do
hereččina luxusního bytu na Manhattanu, Evelyn jí začne vyprávět svůj životní příběh. Od
svých začátků v Los Angeles v padesátých letech, přes pikantnosti jejích sedmi
manželství, až k rozhodnutí opustit šoubyznys v osmdesátých letech. Evelynino
vyprávění odhalí její nemilosrdnou ambicióznost, nečekaná přátelství i velkou zakázanou
životní lásku. Monique si postupně začíná k hollywoodské legendě vytvářet opravdové
pouto. Když se však Evelynin příběh chýlí ke konci, začíná být jasné, že se jejich osudy a
cesty nečekaně, ale tragicky protínají.

C. S. Pacat - Úsvit temna (vychází 10.2.2023)    

Prastarý svět magie již neexistuje. Hrdinové dávno zemřeli, z velkolepých paláců se staly
ruiny a bitvy mezi dobrem a zlem jsou zapomenuty. Minulost si pamatují jen Správcové,
kteří přísahali chránit lid, pokud se Temný pán někdy vrátí. Šestnáctiletý Will je na útěku.
Pronásledují ho vrahové jeho matky. Když se ale od starého sluhy dozví, že jeho osudem
je bojovat po boku Správců, Will začne pronikat do tajuplného umění magie, v němž
musí být vycvičen, aby mohl sehrát svou roli v nadcházející bitvě proti Temnému pánu.
První díl nové fantasy série pro fanoušky Leigh Bardugo a Victorie Aveyard. 

Maruš 3.A



Anička 5.p



Když jsem Vás před několika dny žádala o rozhovor, řekl jste mi, že už vás dlouho nikdo
nepožádal, kdy to bylo naposled? 
No naposledy… Já mám pocit, že to bylo jenom jednou, a to když jsem nastoupil do školy, sem na
Gymnázium, zhruba po třech měsících mé praxe. 

Já osobně mám fyziku ráda, ale u řady studentů fyzika není nejoblíbenějším předmětem,
proč jste si ji tedy vybral? 
Protože byla zajímavá společně s matematikou, měl jsem k nim blízký vztah už během studia na
základní škole a potom tím víc na střední a doslova jsem se těšil, až budu mít jen tyhle obory na škole
vysoké. 

Tak to jste musel vyhrávat fyzikální olympiády, že? 
Fyzikální olympiády už jako student v páté třídě, to byla nejnižší kategorie a potom každý rok na
střední škole, takže jsem olympiádu, jako soutěžící, absolvoval pětkrát. A ne vždy jsem byl úspěšným
řešitelem, myslím, že to třikrát vyšlo a dvakrát ne. 

Znal jste se s některými vašimi současnými kolegy už ze školy? 
Určitě, protože to byli moji učitelé z dob gymnaziálního studia, takže jsem přišel do naprosto známého
prostředí. Nevím, jestli to byla výhoda, nebo nevýhoda, ale když to považuji za výhodu,  velice mile mě
překvapilo přijetí mých původních učitelů v nové roli, takže jsem se tady cítil dobře už od okamžiku,
kdy jsem nastoupil. 

Jaké bylo vaše vysněné zaměstnání v dětství? Kdy jste se rozhodl stát učitelem? 
To dokážu přesně říct už od páté třídy základní školy, když se pan učitel zeptal, čím chceme být. Po
nějakém chvilkovém přemýšlení ze mě vypadlo, že bych chtěl být učitelem a to mě drželo po celou
dobu studia. Napřed jsem to vnímal, "jenom" obecně učitelem a později mě zaujaly ty přírodovědné
předměty, takže jsem se pak začal více zabývat matematikou a fyzikou, která mě zaujala nejvíce. 

Na jaké vysoké škole jste studoval? 
Na matematicko-fyzikální fakultě v Praze.
 
Učil jste ještě někde jinde, než zde na Gymnáziu? 
V době vysokoškolských studií jsem měl nějaký zkrácený úvazek matematiky na jedné střední škole po
dobu půl roku. 

Jaká je vaše nejolíbenější látka, kterou studenty učíte? Jestli se to takhle dá říci. 
Určitě ano, něco je zajímavější, jak z hlediska profesního, tak z hlediska výuky a něco méně. Co mám
nejradši, tak asi mechaniku. 

Co děláte ve volném čase? Vždycky jsem si představovala, že kromě výuky pomáhají
fyzikáři Policii ČR řešit kriminální případy, nebo máte i jiné koníčky? 
No tak s kriminálními případy tedy nemám nic společného, ale ve volném čase se zabývám fyzikou,
z hlediska fyzikální olympiády, protože defakto úlohy pro soutěž a prakticky od vzniku České republiky
jsem členem ústřední komise fyzikální olympiády. Takže tímhle se hodně zabývám a pokud jde o další
koníčky, tak hlavně sport, jízda na kole a turistika. No a také by se dalo říci klasická hudba. 

JOSEF JÍRŮ A JEHO POHLED NA VĚC 



Bod varu, skupenské změny, rozpustnost látek ve vodě… To se rozhodně dá použít při
vaření. Vaříte vy? 
Ne. 

Je to samozřejmě dost stereotypní, ale sahají vaše kulinářské schopnosti alespoň trochu
dál, něž k míchaným vajíčkům a čaji? 
Samozřejmě větě "umíte vařit?" rozumím tak, že v žádném případě nenahradím svoji manželku, ale
základní menu, kterým se úplně neodbydu, snad připravím. 

Znáte nějakou vtipnou anekdotu z vašeho oboru? 
Dva fyzici při letu balónem ztratili v mlze orientaci. Náhle v průrvě uviděli na zemi člověka a zoufale
volali: „Haloo pane, nevíte, kde jsmee?“ 
Člověk na zemi se podíval na balón, ale nic neřekl. Po dlouhé době se opět z  mlhy ozvalo: „V
balónu!“ 
„Tak to je smůla, to byl určitě matematik.“ 
„Jak jsi to poznal?“ 
„Dlouho mu trvalo, než odpověděl, jeho výrok byl naprosto přesný a byl úplně k ničemu…“ 

Sára 3.p 

Váš již zesnulý kolega, Einstein, hrál na housle, hrajete i vy na nějaký
hudební nástroj? 
Tím bych se moc nechlubil, ale hrál jsem na housle. A k  Einsteinovi bych se už
vůbec nepřirovnával :) 

Máte i doma prostor, kde provozujete nějaké fyzikální pokusy a
výzkumy, nebo si je šetříte jen do školy? 
Pokusy ne, to není třeba a ve škole k  tomu prostory jsou. A hlavně je to
taková intelektuální práce někde v  koutku s počítačem 

Od příštího čísla tohoto časopisu začne vycházet i naše nová rubrika, která
se bude jmenovat Drbna a Poradna. Své dotazy a drby nám můžete psát na
náš tellonym drbnaaporadna, odkaz je na instagramu Růžových listů. V
řešení je i fyzická schránka, do které nám budete moci psát své trable a
otázky na papír. Až bude schránka k dispozici, dáme vám  včas vědět.

DRBNA A PORADNA



Kdybys měl 3 přání, jaká by to
byla? 
Nad tím jsem vždycky přemýšlel.
Přál bych si umět něco dělat s
časem, jistým způsobem ho
jakoby někomu přidat například,
abych mohl s někým být déle,
než to je možný. Takže asi jako
časová manipulace, to je věc,
která mě většinou napadne. A
jinak třeba bohatství, ne že bych
si to přál, ale jako je to
samozřejmě věc, která dokáže
pomoci v životě, ale díky časové
manipulaci dokážeš bohatství
získat. Nejraději bych to vše
samozřejmě dokázal sám, ale
není to zas tak snadný získat,
takže mít to potvrzený nějakým
přáním je podle mě dobrý. Svoje
třetí přání bych si šetřil na
situaci, která by přišla a byla by
nějakým způsobem špatná a já
bych jí chtěl svým přáním
zachránit. 
Pamatuješ si svoje sny? A
jestli ano, jaký byl
nejbláznivější? 
Jako je jich mnoho, nepamatuji
si je tak dlouho. Vzpomínám na
jeden, kde jsme byli s mojí
skupinkou, a byli jsme nějakým
způsobem něčím okouzelní a
byli jsme schovaní na nějakým
hradě, kde bylo elektrický piano
a tam po nás někdo, někdo se
nás snažil sejmout a pak se to
najednou přesunulo na nějakou
obrovskou plachetnici, kde jsem
se houpal na provazech, byla
tam nějaká velikánská párty, a
nakonec po nás šli i létající
žraloci. 
Kdyby byl dnešek tvůj poslední
den, jak by jsi ho strávil? 
S těma, co mám nejradši. 

Kuba 3.B  
Co si o tobě lidé myslí, ale není to pravda? 
Nic si o mně nemyslí, každý myslí na sebe, já nikoho nezajímám. 
Proč si to myslíš? 
Protože ostatní nezajímají mě, tak myslím, že mají stejný pohled na
svět. 
Kdybys teď mohl udělat cokoliv, bez jakýchkoli následků, co by to
bylo? 
Asi bych ukradl letadlo a vykradl banku. 
Lituješ něčeho nejvíce? Že jsi něco neřekl nebo neudělal? 
Že jsem nevsadil na Saudskou Arábii, nekoupil jsem bitcoin v roce 2011
a že jsem šel na gympl. 
A kdybys nešel na gympl, kam jinam bys šel? 
Makat rovnou. Stavebka nebo obchodka, spíš makat. 
Jaký byl zatím tvůj den? 
Dneska to šlo, zatím dobrý, tenhle týden byla docela krize, ale teď už se
to umírňuje. 
Jak by ses popsal 3 slovy? 
Sympatický, cílevědomí, sigma. 
Kde se vidíš za 10 let? 
Vidím se jako lehce nadprůměrný, jako co se týče peněz lehce
nadprůměrný a jinak asi někde mimo Českou republiku. 
Je něco po čem se ti stýská z dětství? 
Už nikdy neuvidím auta poprvé. 
Co ti pomáhá zlepšit náladu po špatném dni? 
Jdu do koháče. 
Kdybys měl možnost něco vzkázat svému mladšímu já, co by to
bylo? 
Ať se zbytečně nestará o hlouposti a soustředí se na důležité věci. 
Dan 6.p 
Pokud máš špatnou náladu, chceš být radši sám nebo s někým? 
Záleží, kdo nebo co za tu špatnou náladu může, jestli škola tak si radši
asi půjdu s nějakýma kámošema sednout nebo něco takového, prostě
nějakou srandu zažít mimo školu. Pokud za to ale může někdo třeba z
mých blízkých lidí, tak bych radši byl sám.
Jaký si myslíš, že budeš typ rodiče? 
Typ rodiče? Člověk si vždycky myslí o sobě, že bude dobrý typ rodiče, a
že bude takový, aby nedělal chyby svých rodičů, které na nich vidí, ale
přehoupne se třicítka a člověk je najednou jejich vlastní kopie. Takže já
bych chtěl být rodič chápavý, který se snaží dětem rozumět, aby měly
nějakou jistotu, nějakou oporu a aby se nebály se mnou mluvit. 
Film, který tě naposledy rozbrečel? Co tě tam rozbrečelo? 
Forrest Gump. To je prostě…To je prostě Forrest. 
Jaká je nejhorší rada, jakou jsi kdy od někoho dostal? 
Odpověď na to nemám. Já myslím, že každá rada má nějaký dobrý
záměr, záleží, pokud to je samozřejmě od někoho, kdo tě nemá rád,
tak ti nebude dávat dobrou radu pravděpodobně, ale myslím, že jsem
asi nedostal nějakou takovou, jako něco takhle výrazného. 
Věříš v lásku na první pohled? 
Ano. 

ROZHOVORY S GYMPLÁKY



Maruš 3.A

Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý? 
Já jsem nad tím jako úplně nepřemýšlel, takový to “no já chci
být popelář” ve čtyřech letech, je to hezká práce, ale já jsem
nad tím začal přemýšlet asi v půlce základní školy a věděl
jsem, že budu chtít dělat něco sociálně zaměřeného a
vydrželo mi to do teď. Moje první nápady byly učitel dějepisu,
je to furt jedna z možností. 
Vymyslel jsi si někdy slovo? Pokud ano, co znamenalo? 
Meškar, souvisí to s mými sny. Já jsem měl někdy mezi
čtvrtým a šestým rokem docela dost děsivý sny a většinou
byly hrozně podobný. Skládaly se z toho, že jsem slyšel
vzdálené dupání a v puse jsem cítil podivné pachuti, jako
kdybys  spojila chuť piškotů s chutí takového toho žlutého
molitanu a do toho se přidala ještě taková železitá chuť. Bylo
to strašně nepříjemný. Od toho dupání mi v hlavě  nějakým
způsobem vzniklo slovo meškar a vzhledem k tomu, že to
souviselo s tím molitanem, tak  jsem mu dlouho říkal meškar.
Ale ve skutečnosti je to ta obrovská věc z mého snu, to je
meškar. 
Kdyby jsi mohl být jakákoliv mýtická postava/bytost, jaká
by to byla? 
To nevím. Je blbý, že v těchto mytologiích nikdo nikdy nekončí
dobře, vždycky to je nějaký tragický. Asi bůh vína a neřesti
Dionýsos, ten je v pohodě, ten má štěstí, a hlavně dobrý život.
Takže Dionýsos. 

Co tě nejvíce rozesměje? 
Já se kolikrát tlemím i takovým
blbostem. Asi nějaký dobrý vtip,
nebo prostě když někdo vypráví
něco vtipného. 
Co bys na sobě změnila, kdybys
mohla? 
Mně na sobě vadí, že jsem spíš
introvert. Asi bych změnila to, jak
jsem tichá nebo to, že se neumím
moc začlenit, když je tam více lidí.
Kde se cítíš nejvíce v bezpečí? 
Asi doma ve svém pokoji. 
Viděla jsi někdy padat hvězdu?
Přála sis něco? 
Jo, vím, že mi mohlo být asi třináct,
bylo to před tím, než jsme jeli na
dovolenou do Chorvatska a vím, že
tu noc hrozně padaly hvězdy, takže
jsme se ségrou spaly pod širákem,
aby jsme je lépe viděly. Asi jsem si i
něco přála, ale už si přesně
nepamatuju, co to bylo.
Jaké je tvé nejoblíbenější roční
období a proč? 
Já mám asi nejraději léto, protože
se můžeme koupat a taky protože
nemám ráda zimu. Sice mi tolik
nevadí ten sníh, ale vadí mi třeba
také jaro. To období, když není ani
sníh, ale ani teplo, jen všude samé
bláto. 
Myslíš si, že mimozemšťané
existují? 
Jako malá jsem tomu věřila, ale teď
už spíš asi ne. 

Verča 3.A 
Na čem ti nejvíce záleží? 
Tak asi na rodině a celkově na tom, abychom byli všichni
zdraví a asi i na škole, ale na té až na druhým místě. Nejvíce
asi na lidech. 
Jaká je největší lež, kterou jsi kdy někomu řekla? 
Největší nevím, ale vždycky, když jsem dostala nějakou
blbou známku, tak jsem lhala, že jsem se na to učila a že to
bylo strašně těžký. Jinak mě nějaká úplně největší lež
nenapadá.
Kdyby sis mohla změnit jméno, jaký by jsi vybrala? 
Tak to nevím, nad tím jsem nikdy asi moc nepřemýšlela.
Mně se moc nelíbí ty přehnaně cizí, jak se dávají v poslední
době. Třeba Lucka mi přijde v pohodě. 
Jak by podle tebe vypadal perfektní den? 
Tak ideálně bez školy, jela bych se asi někam podívat, třeba
do Prahy na fotbal. Nebo třeba teď se chci jet podívat do
Brna na den otevřených dveří na univerzitách.
Kdybys mohla žít kdekoliv, kde by to bylo? 
Mně se hrozně líbí Austrálie, tam bych se chtěla podívat a
třeba by se mi tam i líbilo. Mám takový sen tam žít třeba
dva roky.



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

@ruzovelisty

NÁŠ TÝM
A pořád se rozrůstáme!
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