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BESEDA 

 

FOKUSVM 



ROZHOVOR 

 

Rozhovor pro toto číslo si pro vás připravili Dorota Machková a Ivan Stočes                                   

a tentokrát oslovili Mgr. Ivetu Hausdorovou. Děkujeme za rozhovor. 

 

Jaký názor máte na nový bufet tady ve škole? 

Tak je fajn, že tady je bufet. Konečně studenti nemusí utíkat do Sázavanky, když si 
zapomenou koupit svačinu, takže je fajn, že tady mají možnost. Ale já osobně jsem ho 
navštívila asi jenom jednou, když jsem si skočila jenom pro pití, jinak ho nenavštěvuji. 

Recyklujete doma? A jaký názor máte na recyklování? 

Ano, víme, že v dnešní době se hodně rozebírá problematika životního prostředí a 
ekologie, takže já i doma třídím odpad a pak ten odpad odvážíme a snažím se i takhle 
chovat zodpovědně k přírodě. 

Jak dlouho už učíte? 

Tady na gymnáziu už jsem šestým rokem, před tím jsem učila dva roky. 

Chtěla byste něco ve škole změnit? 

Teď momentálně mě nic nenapadá, ale samozřejmě, aby výuka žáky bavila a aby se 
třeba neučili jen něco, co nebudou potřebovat, ale aby se učili i do praxe a do života. 

Podporujete náš český školní systém, nebo je nějaká věc, kterou byste chtěla změnit? 

O čem se asi hodně diskutuje a co je hodně kritizováno, je asi to, že ten školský systém 
je zastaralý, že by měly být modernější metody učení, že jsme v 21. století. Takže i já 
se snažím do svých předmětů hodně zařazovat nějakou diskusi, dále pak skupinovou 
práci apod., takže nějaké nové metody. 

Jaké předměty tady na škole učíte? 

Učím na nižším stupni gymnázia občanskou výchovu a ruský jazyk a na vyšším stupni 
jsou to základy společenských věd.  

Chutná vám ve školní jídelně? 

Chutná, jsem spokojená. Máme tam na výběr ze dvou jídel, takže určitě si každý 
vybere. A když nechce zkusit něco zdravějšího, tak zvolí klasiku. 

Chtěla jste být vždy učitelkou? 

Ani jsem o tom tak nepřemýšlela, ale asi ano, když se nad tím teď zamyslím. Když 
jsem byla na gymplu, tak mě bavily předměty, které jsem pak zvolila jako aprobační, 
které jsem pak šla studovat. A práce s dětmi mě vždycky bavila.  

 



Co byste vzkázala studentům gymnázia? 

Vzkázala bych jim, aby byli hlavně zdraví a spokojení a aby měli přátele a aby byli rádi, 
že chodí do školy, protože ve škole stráví přeci jenom docela dost podstatnou část 
svých životů. Tak aby pak měli na školu hezké vzpomínky. Protože na zážitky ze 
školního prostředí budete vzpomínat celý život. 

Jak trávíte svůj volný čas? 

Svůj volný čas trávím nejčastěji s rodinou, s přáteli. Sejdeme se, někam třeba 
vyrazíme. Ráda si pustím nějaký film, nebo si přečtu knihu, případně, když je hezké 
počasí, vyrazím někam ven na výlet, nebo někam do přírody na procházku. 

V příštím díle Gymplovin bude rozhovor s dalším učitelem nebo učitelkou. Jakou byste 

mu/jí položila otázku? 

Blíží se nám prázdniny, tak bych třeba položila otázku, jaké má plány na léto? 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 

  

Zahájení školního roku čtvrtek 1. září 2022 

Den české státnosti  středa 28. září 2022 

Podzimní prázdniny 
(+ Den vzniku sam. čs. státu) 

středa-pátek 26. října 2022 – 28. října 2022 

Den boje za svobodu  
a demokracii 

čtvrtek 17. listopadu 2022 

Vánoční prázdniny pátek-neděle 23. prosince 2022 – 1. ledna 2023 

Pololetní prázdniny pátek 3. února 2023 

Jarní prázdniny pondělí-pátek 20. února 2023 – 24. února 2023 

Velikonoční prázdniny čtvrtek-pondělí 6. dubna 2023 – 10. dubna 2023 

Svátek práce pondělí 1. května 2023 

Den vítězství pondělí 8. května 2023 

Konec školního roku pátek 30. června 2023 

Zahájení školního roku pondělí 4. září 2023 



Milan Maxa SEVERNÍ NÁSTUPIŠTĚ 

 

Jak by vypadali Hoboes, kdyby vznikli ve 21. století?                                              

Velmi pravděpodobně jako Severní nástupiště. 

 

 

Severní nástupiště je novodobá country skupina, jež zakomponovává prvky dnešní 

doby do country písní a nádherně tím navazuje na českou písničkářskou tradici. 

Hlavním zakladatelem je Tadeáš Polák, který se s přáteli na čundru rozhodl stvořit 

hudební uskupení, do kterého se časem připojovali další a další souputníci, a tak 

vzniklo Severní nástupiště. Hudebně ani textově však nejde o nějaké odrhovačky, 

které slyšíte od vyšeptalých starých mládenců, kteří jednou rukou brnkají do strun           

a druhou popíjí Kozlíka. 

 

Já jsem poprvé Severní nástupiště zaregistroval ve Wombat Sessions. Jako první 

zahráli písničku Prérie, která je dosud mojí velkou srdcovkou a rád si ji doma na 

kytaru zabrnkám i sám pro sebe. Mix ženských a mužských vokálů, foukací 

harmoniky, akustické kytary a mnoha dalších nástrojů vás přenáší k táboráku, kde 

opékáte buřta, popíjíte pivečko a užíváte si pohody. "A v zádech ďas a whisky třas a 

po nocích přichází démoni, burácí koně v nás, cesta se odkloní." Tahle část vám bude 

v hlavě znít déle než zvonění budíku při ranní kocovině. 

 

Další písnička, kterou bych rád zmínil, se jmenuje Jedenáct druhů koření. Je totiž 

naprosto geniální směsicí staré dobré country s novou dobou. Zakomponování 

KFCčka do country je prostě majstrštyk, ať jste zastánci bezmasé stravy, bio kvality 

či kornatění tepen. "Za výlohou oči pod kruhama, počítaj kasu Colonel Sanders češe 

vlny sněhobílejch vlasů a na smaženejch křídlech letí k nebi vzhůru, shlíží na svý 

věrný dole, jak zametaj kosti z kurů." 

 

Poslední písnička, na kterou je třeba upozornit, je Samota, která je cover na 

stejnojmenný song od již zmíněných Hoboes. Mně přijde, že je cover dokonce lepší 

než originál, a to se stává málokdy. Když si budete chtít tuhle bandu poslechnout, 

budete muset vynaložit větší úsilí než obvykle. Na youtube sice nějaké ukázky najdete, 

ale kompletní oficiální diskografii seženete pouze na Bandcampu nebo na webu 

vydavatelství Silver Rocket. Užijte si příběhy s austinskou zmijí Jane nebo kapsářem 

Slayem. 

 

Zdar! 

  



Jakub Stočes BESEDA S VÁCLAVEM MORAVCEM 

 

Dne 1. června na naši školu zavítal vysokoškolský učitel, redaktor a moderátor Václav 

Moravec. Ve svých pořadech v České televizi se zaměřuje především na debaty                 

s politiky a odborníky na aktuální situaci.  

Studenti i učitelé se během besedy v sále ptali zejména na jeho profesní život. Co se 

týče otázek došlo i na jeho nepřátele z řad politiků, se kterými „on problém nemá,             

ale oni s ním ano“. Konkrétně tím myslel prezidenta ČR Miloše Zemana, bývalého 

premiéra Andreje Babiše a předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru, kteří jeho pozvání  

do pořadů většinou odmítají, tudíž už se je ani nepokouší zvát. Je ale známý svým 

neústupným stylem moderování, proto je nepopulární i u jiných politiků, zatímco 

mnoho diváků jeho profesionalitu oceňuje. 

Sdělil také, že je nutné provést reformu školství. Osobně by se prý zaměřil na výuku 

latiny a matematiky, protože jsou to podle něj předměty, které jsou v dnešním světě 

nesmírně důležité. Mnozí žáci si po besedě přišli pro fotku s panem Moravcem nebo 

si s ním ještě soukromě popovídali.  

Tím ovšem „příběh“ nekončí, v úterý 28. června totiž jede 45 žáků naší školy jako 

publikum do pořadu Fokus Václava Moravce. Téma pořadu bude „Jak nakrmit Česko?“ 

a vysílán bude živě na ČT 24 ve 20:05. 

 

JÍDELNÍČEK 

  



 

ROZHOVOR SPECIÁL 

 

Studenti z kvarty si jako projekt do hodiny dějepisu připravili rozhovor s Adolfem Hitlerem. 

Ptali se nejen na problematiku druhé světové války, ale došlo i na pivo a ananasovou pizzu. 

 

Já Vás, pane Adolfe, za všechny od nás ze třídy zdravím a chtěl bych vědět jenom 

jednu věc. Kde byla ta příčina toho všeho?                                                  (Pavel Šťastný) 

Ta myšlenka být ten, kdo celou naši planetu ovládá. Nalijme si sklenku čistého vína. Kdo by 

nechtěl vládnout celému světu.                                                                               (Martin Flekal) 

Dokázal byste určit nějaký přesný datum či moment, kdy jste se rozhodl spáchat,    

co jste spáchal?                                                                                       (Kristýna Bendová) 

Abych pravdu řekl ani ne. Myslím si, že jsem byl takto rozhodnut 

už od mládí.  (Adam Bělina) 

Takže nevíte, co Vás k tomu dovedlo?                     (Petr Voslář) 
Měl bych takové tušení, ale nejsem si popravdě jist.  (Denis Šilhan) 

Jste schopen uznat svoji chybu?                           (Jan Finstrle) 

Ne každý je chytrý a každý děláme chyby ať už velké či malé. 

Stojím za tím, že když máš moc, proč ji nevyužít?    (Antonín Nečil) 

Jak jste se cítil, když jste se dostal k moci?       (Denis Šilhan)  

Cítil jsem se jako vítěz a všechny lidi budu mít pod svou 

mocí. Budu je ovládat.                                         (Aneta Sedláčková) 

Co na to Vaše rodina a známí?                     (Karolína Šlégrová) 

Museli dělat co jsem chtěl, jinak bych je poslal s ostatními 

do koncentráků.                                                     (Eliška Hujerová) 

Když už jste zmínil ty koncentrační tábory, navštívil jste někdy nějaký?  (Adam Svoboda) 

Ne, žádný tábor jsem nenavštívil. Tolik Židů, Romů a dalších nečistých lidí na jednom místě 

jsem opravdu vidět nepotřeboval.                                                                          (Michal Dvořák) 

Takže ani nevíte, jak to v takovém táboře fungovalo?                              (Eliška Scholzová) 

Tak okrajově, mě šlo spíš o čísla. To, jak se těch čísel dosáhne už mi bylo trochu jedno.  

Proč bych se staral když, tak špinavou práci můžu svěřit někomu jinému?      (Anna Krajanská) 

Je pravda, že tohle by chtěl dělat jen málo kdo. Co si ale myslíte o zdražování plynu? 

Spotřebu jste v táborech měli určitě velkou.                                          (Tereza Odvárková) 

To si asi s něčím pletete. My jsme používali Cyklon-B, a ne žádný ten váš plyn. I tak si ale 

myslím, že by se to vyplatilo.                                                                           (Barbora Prchalová) 

Opravdu? A proč tedy zrovna Židé?                                                          (Aneta Šeremeta) 

Hlavní nenávist pramení od toho, jak byli oproti jiným bohatí.                           (Ondřej Zahálka) 



Kdy vůbec ta nenávist vůči Židům začala?                                             (Eliška Juklíčková) 

To tedy opravdu nevím. Asi už někdy když jsem byl ještě dost mladý.          (Kristýna Bendová)                                                  

Necítil jste se ani trochu špatně když jste je posílal na smrt?                 (Natálie Tvrdíková) 

Upřímně moje nenávist k tomuto národu byla větší než soucit, proto jsem cítil spíše radost, 

že můj plán vychází.                                                                                               (Aneta Šeremeta) 

Takže nemáte žádné výčitky?                                                                   (Barbora Prchalová) 

Vůbec. Kdybych je měl, tak by žádné koncentráky nestály.                                (Natálie Tvrdíková) 

Ani když jste viděl kolik lidí kvůli Vám umřelo?                                         (Adéla Balcarová) 

Ne, byl to můj cíl, moje poslání.                                                                          (Karolína Šlégrová) 

Hádám, že do války jste šel s tím, že ji určitě vyhrajete. Je to tak?             (Antonín Nečil) 

Tak určitě. Který osel by šel do války s tím, že ji možná prohraje.                         (Vojtěch Maxa) 

Jak jste se tedy cítil, když jste si uvědomil, že asi prohrajete?                    (Adam Bělina) 

Do poslední chvíle jsem doufal, že se na mě usměje štěstí. Nikdy jsem nebral porážku jako 

přijatelnou variantu.                                                                                             (Ondřej Maštálka) 

A jak tedy berete výsledky této války? Vyhráli jste? Prohráli jste?                            

Nebo je to snad remíza?                                                                                      (Ondřej Zahálka) 

Tak nebudu Vám tady lhát a říkat, že Německo vyhrálo. I když mi to rve srdce, musím uznat, 

že Německo bylo poraženo.                                                                                  (Tereza Kotěrová) 

Měl jste někdy během války pocit, že to, co děláte, není správné.               (Martin Flekal) 

Abych pravdu řekl nikdy jsem nad tím během války nepřemýšlel.                           (Petr Voslář) 

Všimnul jsem si, že používáte takový zvláštní znak. Skoro jako takový mlýn.       

Můžete nám říct co to je?                                                                            (Anna Krajanská) 

No to je přeci hákový kříž.                                                                                   (Eliška Scholzová) 

A co má ten hákový kříž symbolizovat?                                                         (Ondřej Maštálka) 

Je to symbol vyjadřující podporu mého režimu. Mám ten symbol moc rád. Je dost 

jednoduchý a dá se proto lehko kdekoli nakreslit.                                         (Alžběta Chvátalová) 

 

  



 

Před koncem války jste se zastřelil. Proč?                (Aneta Sedláčková) 

Nebyl jsem si schopen přiznat prohru, a navíc jsem měl čím dál tím víc 

mentálních problémů.                                                                 (Jan Finstrle) 

Proč to tedy neproběhlo dříve?                                (Alžběta Chvátalová)  

Chtěl jsem dodělat svou práci a dosáhnout svého cíle. Sebevraždu jsem 

spáchal až když jsem měl pořádně dokonáno.                 (Tereza Odvárková) 

Než jste se zastřelil, litoval jste toho, co jste udělal? (Eliška Hujerová) 

Řekl jsem to tu mnohokrát a řeknu to znova. Stojím si za svým                                                   

a nenávist vůči Židům jsem si vzal do hrobu.                     (Adéla Balcarová) 

No a na závěr by to chtělo trochu odlehčit nemyslíte? Můžete mi 

prosím tedy sdělit Váš názor na Heineken?                   (Vojtěch Maxa) 

Za mě kvalitní pivo, vždy když přijdu domů tak si jedno                                                          

s radostí načnu.                                                                      (Pavel Šťastný) 

Prý jste rád maloval? Malujete doteď nebo jste během války přestal?    (Tereza Kotěrová) 

Maluji doteď a mile rád. Zrovna včera jsem maloval krásné zátiší.                  (František Jelínek) 

Ještě by nás zajímalo, jak je vůbec možné, že nám rozumíte?               (František Jelínek) 

Speciálně pro tento rozhovor jsem se naučil česky.                                            (Adam Svoboda) 

No a poslední otázka je dosti pikantní. Připravovali jsme si ji pro Vás snad nejdéle. 

Patří ananas na pizzu?                                                                                 (Michal Dvořák) 

Na to nemusím být Hitler abych věděl, že ne! *smích*                                     (Eliška Juklíčková) 

 

  



Ema Pavlicová 
 

 

 

 

Picnic with friends 

Bowling at night 

Go to fairs 

Paint/decorate traffic cones 

Have a beach day 

Get on a random train 

Go to an aquapark 

Spend the day at the lake 

Go camping with friends 

Make a summer scrapbook         

with friends 

Bake cakes and decorate          

them funny 

Buy flowers and give                   

them to strangers 

Explore abandoned places            

with friends 

Go out with your friends 

 

 

 

 

 

 

Have a water balloon fight 

Go dancing in the rain 

Steal shopping carts for pics 

Recreate Pinterest pics 

Visit a cat café 

Have pizza on a rooftop 

Paint and hide rocks 

Go to tons of concerts 

Match clothes with friends 

Go lake blobbing 

Have sleepovers in cars 

Decorate sunglasses 

Go late night swimming 

Make Nutella pizza 

Hide and seek in                               

a mall with friends 

Go for walks at night 

  

SUMMER BUCKET LIST 



 

 

 

 

PRÁZDNINY PLNÉ ODPOČINKU 

 

VÁM PŘEJÍ 
 


