
 

 

Nejspolehlivější informace přímo na váš stůl 

 

  

3. ÚNORA 2016 
redakce VIP gymnázium Legionářů Příbram 

Ulice Legionářů, Příbram 



 
 

OBSAH 

 2 ……… Co se stalo na gymnáziu? 

Maturitní ples oktávy a 4.C 

 3 ……….. Kulturní vsuvka z Prahy 

Koncert Kryštofa 

 4, 5 .. Nevíte, co si pustit v televizi? 

Recenze filmů Prach a broky  

a Láska Nebeská  

 6 …………...… Mělo by se zpívat! 

Proč, se dozvíte na straně 4 

 7 .... O trápení běžného gymnazisty 

aneb domácí úkol studenta 

 druhého ročníku 

... Co nás čeká? 4.A a 4.B se loučí 

 8, 9 ....… Osobnost aktuálního čísla 

Exkluzivní interview 

 s panem Rothem 

 10 ..………..…. Luštěte s VIPkami 

Křížovka 

Sudoku 

 

  



 
 

MATURITNÍ PLES 

 

 

Dne 15.1. 2016 se konal první maturitní ples Gymnázia Příbram, a to tříd 4.C a oktávy. 

Tématem večera se stala pohádka. Maturanti vzali slova paní ředitelky Mgr. Ivy Kadeřábkové 

za své a tento ples se stal pouze jejich plesem. 

 

 Jak už bývá zvykem, významný 

večer proběhnul v sále kulturního domu. 

Moderování se ujal Jaromír Kalčic, jenž je 

bývalým spolužákem oktávanů. Bezchybné 

předtančení zahájilo ples a poté byly na 

řadě tradiční maturitní klipy. První video 

představila třída oktáva pod názvem Klip 

pozpátku, zatímco 4.C se nechala 

inspirovat disneyovským muzikálem High 

School Musical. Na chvíli převzala slovo 

paní ředitelka, která pochválila obě třídy a 

vyzdvihla významné studenty. Následně 

čekalo maturanty šerpování, kdy za pomocí 

svých třídních učitelů Mgr. Jaroslavy 

Benešové a Mgr. Bedřicha Rotha, a také 

jejich zástupkyň Mgr. Blanky Svobodové a 

Mgr. Libuše Fořtové, přebrali šerpy, květiny 

a skleničky s přípitkem. Projevy zástupců 

třídy Moniky Tranové ze 4.C a oktávana 

Adama Závodského zanesli do plného sálu 

mnoho veselých vzpomínek na 

středoškolské studium. Po ukončení 

oficiální časti večera, který zahrnul i zlatý 

déšť, tanec s profesory, rodiči a přáteli, 

následovala volná zábava, která byla 

doprovázena hudební skupinou Party 

Leaders. I přes přeplněný kulturní dům se 

mohli nechat návštěvníci vyfotit se svými 

blízkými ve fotografickém koutku nebo zde 

byla nabídka bohatého občerstvení. 

Samozřejmě se muselo počítat 

s předbíháním maturantů, kteří to měli pro 

dnešní večer dovoleno. Po odbití půlnoci se 

všichni dočkali klasického půlnočního 

překvapení, které si obě třídy náramně 

užily. A pro milovníky večírků pokračoval 

večer afterparty v Music clubu Aréna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Nezapomeňte, již 5. února nás čeká, tedy spíše studenty 4. A a 4.B, druhý maturitní ples. 

Takže nezahálejte a shánějte lístky, protože se máme rozhodně na co těšit!  

viz. Strana 8 Kristýna Podlešáková  



 
 

Místo, které se mi vrylo do paměti 
(reportáž) 

 

Když se Krajčo a Kryštof blíží k cíli… K vyprodané O2 aréně, která zažila koncert s velkým „K“ 

Hala zaplněná 17 tisíci lidmi vře, jásá, zpívá, mává rukama do mexické vlny… Skupina hudebníků 

rozprostřená po velkém pódiu ze sebe dříme salvy energie, zatímco zpěvák a lídr kapely létá nad 

hlavami všech přítomných. V obrovskou show proměnil Richard Krajčo se svojí skupinou Kryštof 28. 

října pražskou O2 arénu.   

„Tou cestou, tím směrem prý bych se dávno měl dát,“ zazní po půl deváté večer halou. Melodie se 

ozvala více než půl hodiny po avizovaném začátku koncertu. V tu chvíli na to ale všichni fanoušci 

zapomněli. Hledají „svého“ Richarda. Je na druhé straně haly od pódia. Zpívá a přitom s kytarou 

prochází masou lidí, kterou zní výskot nadšených fanynek. Přece jen, to je výzva, sáhnout si na svého 

idola. Mezitím zpívá sborově celá hala s frontmanem: „jestli se blíží k cíli, kolik zbývá víry...“ 

Ahoj Praho! 

Skupina Kryštof završila v pražské hale podzimní turné Srdcebeat, se kterým objela města po celé 

České republice.  Zakončila ho více než velkolepě, největší českou arénu dokázala vyprodat hned dva 

dny po sobě. „Ahóóój Praaaaho!“ Tak je to 

tady. 

Kryštofové zpívají písničky z celé své 

dvacetileté éry, nechybí známé písničky 

jako Tak nějak málo tančím, Lolita nebo 

Rubikon, zazní ale i všechny skladby 

z posledního alba Srdcebeat, podle 

kterého dostala celé koncertní turné 

název.  

Vedle hudební plejády si diváci ale užívají také hereckého umu Richarda Krajča. Vtipkuje, tancuje, 

rapuje, hraje si na tanečníka baletu a dokonce i imituje… V duetu Křídla z mýdla dokonce i zpěváka 

Jarka Nohavicu. A jde mu to víc než dobře. 

V dalším duetu už přichází intepret opravdový - zpěvačka Lenny, se kterou Krajčo nazpíval na 

poslední desce písničku Přiznání. Kromě té si společně zazpívají také písničku Ženy, kterou má mladá 

zpěvačka ze všech od Kryštofů nejraději. „Nejsi ženou obnošenou, ani ne ani ne ani nééééé…“ 

Nezpívá jenom dvojice na pódiu, ale i celý sbor v hledišti. 

Ty a já a jihne celá hala  

To už ale zpocený a rozdováděný Krajčo vyzývá stejnojmennou písničkou publikum slovy „Tak pojď 

hledat břeh“. Na hlavy fanoušků padají barevné konfety a scéna se v záři reflektorů hemží barvami.  

Největší nadšení ale nastává po skončení koncertu - v několikátém přídavku Krajčo s Kryštofy začíná 

zpívat velký hit „Ty a já“ a v tu chvíli hala doslova duní. Není člověka, který by oblíbenou rádiovou 

písničku neznal.  „Protože ty a já jsme jedno jen ze dvou částí, ty a já jsme dvě křídla nad propastí…“ 

Ženy jihnou a mohou se umáchat rukama, muži spořádaně zpívají. A kapela si užívá svůj koncert 

s velkým „K“. Vyprodat a uspořádat koncert v podobném stylu v největší hale v republice se nepodaří 

jen tak někomu…  Markéta Rozšafná 



 
 

 

LÁSKA NEBESKÁ 90% (ČSFD) 

Výjimečný nápad a jak to celé vzniklo… 
Richard Curtis je úspěšný autor romantických komedií. Na svém kontě má Čtyři svatby a jeden 

pohřeb, Nothing Hill nebo Deník Bridget Jonesové. Krom toho ale Curtis také vymyslel 

populárního Mr. Beana a kultovní televizní seriál Černá zmije. Po těchto úspěšných scénářích 

usedl na režisérské křeslo a romantická komedie LÁSKA NEBESKÁ byla na světě. Myslím, 

že jiný režisér by tento film neztvárnil lépe. V tomto filmu není jeden hrdina, ale je jich tam 

mnohem více, hlavní postavy jsou více či méně spříznění buď to jsou přátelé nebo příbuzní. 

Několik mezilidských vztahů inspirovaných životem, myslím si, že každý dospělý člověk se 

alespoň v jedné postavě najde. 

Láska, která má mnoho 

podob… 
Láska nebeská, která vás zavede do 

Londýna, pár týdnů před štědrým dnem, kde 

se vše rozvíjí. Deset příběhů o lásce, kterou 

hledá, prožívá nebo ztrácí dohromady více 

než dvacet lidí, snad ani do hloubky 

vykreslit nejde. Láska nebeská je ale 

kouzelná svými nápady. Proto se vedle 

běžných zvratů jako je "manželovo zahnutí 

s mladší" nebo "její tajná láska" setkáme se 

i s příběhem páru, který se seznámí v práci 

(na natáčení pornofilmu), páru který najde 

společné štěstí navzdory jazykové bariéře 

nebo dětského páru, kterému radí nevlastní 

otec jednoho z aktérů (právě ovdovělý). 

Parádní je "vánoční návrat" zestárlého 

rockera a na samostatný film by pak určitě i 

vystačilo milostné vzplanutí britského 

premiéra k mladé asistentce personálu. 

Velmi zmatený, ale přesto výjimečný 

propletený romantický děj. 

 

 

 

 

Předvánoční atmosféra a 

mnoho zábavy… 

Krom nápadů měl Curtis štěstí na výborné 

herce (už zmíněny Grant, Alan Rickman, 

Colin Firth, Emma Thompson, Bill Nighy, 

Liam Nelson, Rowan Atkinson), takže 

všechny milostné scény vypadají velmi 

realisticky. Curtis je navíc mistrem dialogů, 

a zábavné ironické hlášky tak mohou padat 

téměř jedna za druhou. Celý příběh je v 

předvánočním čase, velice mě nadchla 

právě tato sváteční atmosféra se spoustou 

vánočních hitů a opravdu skvělými herci.

 …nazávěr 
Film doporučuji každému, kdo si chce přivodit vánoční náladu, tento příběh zahřeje u srdce a 

rozesměje nebo i rozpláče snad úplně každého a možná že i zažene špatné myšlenky z 

milostných problémů. Je o tom, co se skutečně děje každý den, a že to vždy není procházka 

růžovým sadem s happyendem. K filmu náleží i skvělý soundtrack, tomuto filmu nemůžu 

vytknout snad vůbec nic, možná jenom to že ho budu chtít vidět znovu a znovu a především   o 

Vánocích. Kateřina Vildová 
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83% 
(hodnocení z Česko-Slovenské filmové databáze – www.csfd.cz) 

 

 

PRACH A BROKY 

 

Nejnovější film amatérské skupiny Rosenthal z Rožmitálu pod Třemšínem nemá 

podtitulek „Pohádka pro dospělé“ jen tak. Pokud jste měli v plánu vzít s sebou děti, klidně 

můžete, ale většinu času strávíte tím, že budete vysvětlovat svým ratolestem, proč si ta holka 

kleká. A tím pádem byste přišli o sice 

amatérsky natočený, přesto velký zážitek. 

Tato tvorba vypráví příběh sedmi 

nejstrašnějších lotrů, kteří se spojili do jedné 

loupežnické bandy, aby vzdorovali kruté 

hraběnce a jejímu dvoru. Hříšný, zejména 

hrůzu nahánějící Záhoř se stal vůdcem skupiny 

a jejími členy jsou slovenský zbojník Juraj 

Jánošík, zlomyslný grázl Johann Grasel, lotr 

intelekturál Lotrando, bývalý jičínský švec Rumcajs, strašný lesů pán Vilém a krásná dcera 

loupežníka Ronja, která jakožto jediný ženský element tlupy, musí uspokojit každý den 

v týdnu jednoho z banditů. Což se komplikuje v chvíli, kdy se zamiluje do pohledného Viléma. 

A pokud se něco po…, tak Záhoř nebude šťastný. Do děje taky zasahuje již zmíněné krutá, ale 

okouzlující hraběnka, která touží být krásná po celý život. Vypomáhá jí v tom sám ďábel, jenž 

za splnění přání chce pouze duše sedmi loupežníků. A v tu chvíli přichází na scénu česky 

podaná westernovka, která neurazí, naopak velice nadchne.  

Neočekávejte promakané speciální efekty nebo historické přesnosti. Zklamání se 

dostavilo, když jsem pochopila, že podle filmu loupežníci vypadají jako ze žurnálu. A mnoho 

diváků určitě zasteskne po chybějící dobové špinavosti. Ale co se pochválit musí, je výběr 

lokalit, historických kulis a kostýmů za omezeného rozpočtu. Zvědavá jsem byla hlavně na 

výkony nezkušených herců, kteří mě ohromili zejména při bojových scénách.  

Takže jestli jste fanoušci české amatérské filmové scény, tak by vám tento počin 

skupiny Rosenthal neměl uniknout. 

Kristýna Podlešáková  

 

 

 

 

 

 

Kristýna Podlešáková 

 

 



 
 

 

Mělo by se zpívat 

 

  Zpěv. Je to vlastně jen zvuk vytvářený našimi hlasivkami, jenž 

člověk obohatí o nějakou svou emoci. Přirozeností člověka je to, že 

zpívá, stejně jako to, když jí, spí a dělá ostatní k životu potřebné věci. 

Hudba je s námi už od pradávna. Myslím si totiž, že i takový Kopčem, 

když ulovil mamuta, vydával zvuky vyvolané návalem radosti, jež 

bychom mohli přirovnat ke zpěvu. 

Zkrátka, hudba je natolik historický jev, že si jen těžko můžeme představit život člověka bez 

ní. Jak by asi náš život vypadal, kdyby tu hudba nebyla? Nastala by do jisté míry psychická katastrofa. 

To už bych si v duchu nepobrukovala písničku, abych nemusela poslouchat některé učitele při výkladu 

„zajímavé“ látky. Brigáda by mi tak neutíkala notováním si do kroku, nýbrž by se vlekla jako pluh. 

   Přesně jak pravil Albert Einstein: „Konec světa bude, až přestanou lidé zpívat.“ Ovšem vím, že 

jsou i tací, u kterých tento citát nabírá úplně opačného významu. A to mám na mysli lidi, které když 

procházím kolem WC, slyším, jak odtamtud zpívají: „Teď královnou jsem já! A příběh začíná…“ No 

řekněme jen, že někteří lidé opravdu nejsou soudní, některé nezměníte a hudbě neporučíte. 

   Zmíním ještě jednu situaci, kde se mně osobně to zpívání moc nevyplatilo. Táta četl mojí 

žákovskou knížku. Zamumlal: „ Čeština – pět…“ a povzdychl si. Čte dál: „ Matematika – pět…“. Hodí 

po mně očima. Teď díkybohu přijde ta lepší chvilka. „Zpěv – jednička…“ Pořád zůstává zachmuřený. 

Tak se připomenu: „Ale vždyť jsem z toho zpěvu dostala jedničku.“ Táta na mě nevěřícně vykulí oči: 

„To mi chceš říct, že ti po dvou kulích bylo ještě do zpěvu?!“ 

 I přes tuto hudební zradu si stojím za svým. Zpívat by se zkrátka mělo! Jen ne každému 

doporučuji, aby se s tím chlubil, protože ve většině případech sice umíte zpívat, ale víte to jenom vy. 

   Kateřina Vildová 

   

  



 
 

 

Jak pokořit fejeton 
 

Každý z nás má nějaký problém. Ale problémy dnešních druháků? Zvláštní. Při pohledu na 

potutelný úsměv naší češtinářky mě hned mohlo napadnout, že naspat fejeton nebude žádná 

legrace. Ono vymyslet něco vtipného, nového a hlavně originálního není vůbec procházka 

růžovou zahradou. Proč? Mám pocit, že vše vtipné bylo napsáno a jakákoliv sebemenší 

myšlenka či nápad v literatuře již našel své místo. A tak přemýšlím, o čem 

budu psát. Humorně, hlavně s troškou ironie a bez velkého přemýšlení 

říkám si. A hlavně! Pro každý nápad je třeba mít inspiraci. A kde ji vzít a 

nekrást? Nořím se do minulosti k těm povolaným (nebojím se říct k 

nejpovolanějším) a od pana Nerudy se dozvídám: Kam s ním? Respektive 

kam dát starý slamník. Chápete to? Nejznámější fejetonista a on se 

proslaví obyčejnou slámou. Tak co dál? Došlo mi, že s Nerudou měřit síly 

zřejmě nelze. Kde jinde číhá inspirace? Dlouhé přemýšlení se mění na 

krátký spánek. Tudy cesta nevede! Je čas to začít brát vážně. Abych si 

okysličila mozek, jdu se projít ven. A vida! Koho to nevidím? Soused, jak nese starý slamník! 

V ten okamžik si uvědomuji, že psaní fejetonu o takových běžných věcech, jako je slamník, 

nechám zkušenějším pisálkům. Můj šálek kávy to zřejmě nebude. 

    Kateřina Šťastná 

 

 

POZOR! PLESOVÁ SEZONA NEKONČÍ! 

Milujete plesy a taneční zábavy? Potom nesmíte chybět na maturitním plese ročníků 4.A a 4.B 

gymnázia Komenského v Příbrami. Maturanti se s námi rozloučí 5. února 2016 v kulturním domě 

města Příbram. Šatny a sál budou zpřístupněny v 18 hodin a celá show vypukne o hodinu později. 

Třídy nám předvedou své společné předtančení, které se ponese v duchu tématu celého plesu, tj. 

zima. Následovat bude slavnostní šerpování, přípitek a neodmyslitelné půlnoční překvapení. Celý 

večer nás bude provázet hudební skupina Bosáci a moderátor Ondřej Urban.  

S celou redakcí držíme maturantům palce, ať se vše vydaří podle jejich představ a ostatním příjemnou 

zábavu.  Barbora Brabcová 

 



 
 

3.2. 2016- Bedřich Roth 

"Ke vzornému studentovi jsem měl hodně daleko!" říká 

profesor tělocviku a zeměpisu Bedřich Roth. 

Bedřich Roth je nejen skvělý profesor, ale také sportovní nadšenec. Jeho vášní by se mohl leckdo 

inspirovat. 

Jak dlouho učíte na naší škole? 

Těžko říct. Podle mých propočtů si myslím že zhruba 16 až 17 let. 

Které školy jste studoval? 

Nejde o to, co jsem studoval, ale spíš co jsem vystudoval. Není toho málo: Pilotní škola kapitána 

Nálepky v Košicích, ale vyhodili mě. Dále FTVS přírodovědecká fakulta- obor tělesná výchova a 

geografie. 

Byl jste spíše vzorný student? 

 Vůbec! Ke vzornému studentovi jsem měl hodně daleko. Chodil jsem hodně za školu. Dostal jsem 

trojku z chování, protože jsme s klukama ztratili  třídnici. A hádejte proč! Protože jsme chtěli přepsat 

docházku, ale nějak se nám to nepovedlo. Prostě normální student. (smích) 

Co je pro vás jako učitele tělocviku ve sportu důležité? 

 To je velmi hezká otázka. Dneska je to velice těžké. Děti musí chtít 

samy, mít chuť a hlavně píli a radost ze mají pohyb a můžou udělat 

něco pro sebe. Když cvičí 98% třídy, tak mě to naplňuje. 

Jaký je váš názor na sport dnešní  mládeže?  

Líný, líný, líný! Obtěžuje je jakýkoliv pohyb navíc a když se svlíknou do 

triček, tak nevím jestli mám očekávat, že se rozpadnou. (smích) 

S dobou jde sportovní aktivita dolů. 

Co vás dokáže zvednout ze židle?  

Nesoustředěnost na vykonávající činnost, flegmatický přístup a přijímání rad ode mě jako od trenéra. 

A v dobrém smyslu je to určitě obětavost na hřišti, radost ze hry a výkonu hráčů. 

Jak jste se dostal k volejbalu?  

Jako malý jsem dělal moderní pětiboj s Bártou (pozn. redakce - stříbro na olympiádě v Mexiku) pod 

trenérem Kudkou. A na volejbal jsem vlastně pomyslel až na střední škole za Sokol Kyjev. Můj učitel byl 

volejbalista a ragbista a lákal nás buď na volejbal nebo ragby. Tak to bylo jasný. 

Věnujete se mu stále? 

No jasně! V sobotu hrajem. Ve svém věku hraju 4. amatérskou ligu v Praze, za což jsem rád. A kdyby si 

někdo chtěl přijít pro autogram, jmenujeme se Čulibrci. (smích) 



 
 

Co děláte rád ve volném čase?  

Moc rád jezdím na kole, čtu historickou literaturu a objevuji nová místa po republice. A pokud je sníh, 

rád vyrazím s partou a rodinou na běžky. 

Jaký sport kromě volejbalu dále milujete?  

Jako každý jiný volejbalista miluju kolektivní hry. Všechny míčové sporty a hlavně do hospody si rádi 

zajdem na stmelení party. (opět se směje) 

Jaký je největší úspěch a cíl ve školním sportu a jakém konkrétně? 

Tak za tu dobu, co tu jsem toho bylo tolik, že už si to ani nepamatuju. První místo ČSFR ve volejbale za 

žáky starší dorost. Výhra Československého poháru, druhé místo na čtyřboji, vítěz středočeské oblasti 

žen a posun do první národní ligy žen. Bohužel to nevyšlo, protože zestárli a šli na vysokou školu.  A 

nedávno šesté místo na republice ve volejbale děvčat tento rok, což je také krásný úspěch.  

Zmiňoval jste se o republikovém finále děvčat ve volejbalu, popište nám tuto událost? 

Turnaj se nám moc nepovedl. Museli jsme udělat změnu systému na poslední chvíli, onemocnění 3 

hráček, podlehly jsme prostředí, nezastihly jsme turnaj v dobré formě. Nesedlo to, ale i to že jsme se 

tam dostali, byl velký úspěch. Příště bychom chtěli být na stupni vítězů. Překvapilo nás, že družstva, co 

hrajou extraligu, přijely s trenérem a v plné sestavě. 

Zažilo naše gymnázium podobné úspěchy za posledních pár let? 

 V kolektivních sportech jsme se nedostali minulý rok na MČR ve volejbalu, uspělo se v gymnastice 

(pozn. redakce- Sokol Příbram), ve čtyřboji jsme byli třetí na MČR, podobně před rokem, kdy naše 

studentky na posledním kole obsadily všechna přední místa. 

V jakých dalších sportech naše škola vyniká?  

jak už jsem říkal ... naše sportovní úsilí je pořad stejné. pokud nepočítám jednotlivce tak kolektivní 

sporty jsou porad na dobré úrovni díky několika studentkám. 

Jak vypadá váš ideální víkendový den?    

Je toho spoustu, co rád dělám. Ale zrovna tenhle víkend mám maturitní ples, do toho mám turnaj v 

Praze a ještě mám jít na masopust. Sice nevím, jak stihnu všechno dohromady, ale dalo by se říct, že i 

ve svých letech nerad sedím doma a koukám na televizi (i když čas od času to rád udělám). 

  Karolína Šťastná 
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