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V úterý 27. ledna se žáci druhého ročníku našeho gymnázia vydali kulturně vzdělat v rámci estetické výchovy. 

"Výtvarníci" se vypravili do Národní galerie, kde na ně čekaly výtvarné dílny zaměřené na různé styly umění (např. 

kubismus, secese), dokonce i možnost si nějaké kreativní kousky vytvořit. Poté následovala rychlá prohlídka celé galerie 

– expozic stálých i nestálých. 

"Hudebníci" navštívili Stavovské divadlo, kam se vydali za operou Popelka od G. Rossiniho. Přestože byla opera napsána 

už začátkem 19. století, operní soubor pražského Národního divadla se rozhodl Popelce vnést nádech 21. století. Vidět 

Popelku zpívat na střeše limuzíny, obklopenou davem fotografů, bylo přinejmenším originální. 

Ať už jsme byli s výletem spokojeni nebo ne, myslím, že každý z nás byl alespoň o něco obohacen. 

 

→ Více na straně 1 



 

Dne 15.1 2016 se v Příbrami konal maturitní ples Gymnázia Legionářů tříd 4.C a Oktávy. Tato akce znamenala veliký 

zájem ze strany veřejnosti a učitelé, kteří přišli, byli také velice nadšení. 

Celá akce byla natáčena Fonkou a naším školním zpravodajstvím, ve kterém vystupoval Tomáš Rosa z Oktávy a Tereza 

Velebilová ze 4.C. 

Ples začal slavnostním předtančením. Poté následovalo šerpování , při kterém asistoval třídní učitel 4.C Mgr. Bedřich 

Roth a třídní oktávy Mgr. Jaroslava Benešová. Poté se předali květiny ředitelce Ivě Kadeřábkové a paním učitelkám 

Fořtové, Svobodové a Benešové, dokonce i pan učitel Roth dostal trochu netradiční květinu z uzenin. 

Paní ředitelka měla, jako kažý rok proslov, kde zazněla proslulá věta ,, Tento ples je váš ples.´´ Proslovu se také ujala 

Monika Tranová a Adam Závodský a po celou dobu  plesem provázel Jaromír Kalčic.  

Dalším bodem programu bylo šerpování a gratulace, což bylo nezapomenutelným zážitkem pro mnoho maturantů a 

naonec slavnostní přípitek. Maturanti měli také možnost vybrat nějaké peníze pomocí zlatého deště a volná zábava 

mohla začít. Začalo se tancem učitelů a rodičů a následovně už tančil skoro každý. Na plese byla zařízená živá hudba v 

podobě kapely Party leaders a jako tečka na závěr bylo půlnoční překvapení obou tříd, které jistě najdete na You Tube. 

Vytvořila Dominka Shrbená – redaktorka VČERA novin 

 

Nestihli jste ples 4.C a oktávy ? 

Znovu ho pořádat nebudeme, ale dovolujeme si Vás pozvat na maturitní ples 4.A a A.B. 

Závěrečný ples, který se bude konat 5. února 2016 od 19:00 v Kulturním domě v Příbrami. O hudební složku se 

postará Hudební skupina Bosáci - Příbram a celým večerem bude provázet moderátor Ondřej Urban. 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořila Nikol Lakomá – redaktorka VČERA novin  

Zdroj: https://www.facebook.com/events/122082251477741/ 

https://www.facebook.com/bosacicz/


Pololetí máme za sebou! 

Jaké jsou výsledky? 

28.1. Předali třídní učitelé 

svým studentům pololetní 

vysvědčení.  Celkový 

průměrný průspěch všech 

595 gymnazistů je 1,886. 

Prima se může pyšnit 

nejlepším průměrem 

1,208. První ročníky take 

nezaostávají – dopadli ze 

všech žáků vyššího 

gymnázia nejlépe. 

Nejhorší vysvědčení 

dostala 4.A. S 

vyznamenáním prospělo 

na našem gymnáziu 146 

studentů. Toto pololetí 

trápila studenty 

matematika, český jazyk a 

fyzika, jak vyplývá z 

průměrů.  Po předání 

vysvědčení se studenti 

vydali do příbramského 

kina zhlédnout  Prach a 

broky, který natočili 

bývalé studenti naší školy. 

 

Vytvořila redaktorka 

Patricie Aruťuňanová 

(zdroj:gymtv.cz) 

 

 

Gymnazisté se vydali do kina 

na Prach a broky. 

Poté, co studenti dostali svá 

pololetní vysvědčení, tak se 

přesunuli ze školy do kina 

zhlédnout amatérský film 

Prach a broky. Nový film 

rožmitálského spolku 

Rosenthal představil sám 

režisér Šimon Pešta, který je 

mimochodem bývalým 

studentem naší školy. Ve filmu 

se objevili i spoustu dalších 

absolventů gymnázia. Potlesk 

doprovázel projekci po celou 

dobu představení.  

Patricie Aruťuňanová 

(zdroj:gymtv.cz) 
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Nová podoba Svaté Hory! 
PŘÍBRAM- Už od listopadu 2014 se uvažovalo o rekonstrukci  barokního areálu a poutního místa zároveň. 

Budova se uzavřela  na jaře v roce 2015 a nyní je otevřená  už od Půlnoční mši, která se konala 24.prosince 

2015.  

 

 

 

 

 

Plánované datum ukončení projektu bylo 

naplánováno na konec  

listopadu, ovšem tato památka byla 

vybudována už v 17.století a tak se museli 

provést archeologické průzkumy, které 

odhalily mnoho cenných exponátů,  jak fresek, tak i historických předmětů jako je například barokní pec a 

různé sošky. Architektem této stavy je Richard Cibika a tato stavební restaurátorská obnova stála  190 

miliónů. Nyní poskytuje zrenovovanou 

kapli, která je využita pro duchovní 

činnost, také nově zrekonstruované 

prostory pro stálé i krátkodobé 

tématické výstavy a badatelské 

centrum zaměřené na barokní 

kulturu.  

 

 

 

 

 

Nová fasáda, která je nyní do vybledle žluté podoby, přinesla velké ohlasy-pozitivní, ale i negativní.  Mnozí 

jsou toho názoru, že červená fasáda předtím, byla pro barokní památku typičtější a druzí jsou nadšeni touto 

„zlatavou“, broskvovo-meruňkovou  barvou a barevnou kompozicí celého areálu. Svatohorské schody, 

spojující Svatou Horu s Příbrami, čekalo také mnoho změn a především oprav. Nejdříve řemeslníci opravili 

statické poruchy klenby a také střechu, poté spravili propadlinu, která se na místě vytvořila pravděpodobně v 

důsledku někdejšího dolu. 

-Anna Brůčková 

redaktorka Včera novin 



Rozhovor: 

          S mistryní světa v silovém trojboji 

 

 

 

Ahoj Domčo. Jsem ráda že si přijala toto interview a 

v prvé řadě bych tě poprosila, aby ses nám krátce 

představila. 

Ahoj, jmenuji se Dominika Heráková je mi 17 let, po-

cházím z Příbrami, kde i momentálně bydlím, studuji 

gymnázium a 3 roky se věnuji powerliftingu(=silovém 

trojboji). 

Děkuji. Od kdy tedy v powerliftingu závodíš? 

Závodím od té doby co trénuji, díky mé lehké váze. 

 

Jak si se k powerliftingu vlastně dostala a co tě k 

němu přivedlo? 

Dostala jsem se k němu tím, že jsem posilovat a vyrý-

sovat své tělo, k čemuž mě přivedl táta, který také 

závodí a toho k tomu přivedl nyní můj trenér, který 

souhlasil s tím, že se mnou bude trénovat. 

Je rozdíl mezi powerliftingem a kulturistikou? 

Ano je to rozdíl a veliký, kulturistika je vlastně o před-

vádění těla v různých pozicích i ten, ale powerlifting je 

pouze o zvedání činek s různými váhami, obsahují 3 

disciplíny a to je bench-press , mrtvý tah, a dřep. 

Jsi velmi úspěšná ve všech závodech. Vyjmenovala by 

jsi nám tvé největší úspěchy? 

Tak nejúspěšnější závod byl jednoznačně v Las Vegas, 

kde se konalo mistrovství světa a předtím mistrovství 

Evropy v Anglii a samozřejmě také mistrovství Repub-

liky a předešlé roky na různých soutěžích byly taktéž 

úspěšné. Takže zatím dvojnásobné mistrovství ČR, 

dvojnásobné mistrovství Evropy a nyní první titul z 

mistrovství světa. 

Páni, jakých si nejvíce ceníš? 

Cením si všech, ale nejvíce samozřejmě z MS. 

Dostala jsi nějaké ocenění? 

Ano , tento rok jsme dostali ocenění o hejtmana Stře-

dočeského kraje za reprezentaci. 

Čekají tě v nejbližší době nějaké závody, nebo se na 

nějaké připravuješ? 

Čeká mě první závod za rok 2016 již za pár měsíců a to 

je MČR, které se koná na Slovensku, poté na začátku 

června nás čeká skvělá zkušenost, protože poprvé 

jedeme závodit do Finska, kde se koná mistrovství 

Evropy a o mistrovství světa 2016 stále spekulujeme. 

 

A jaká je tvá aktuální forma? 

Po návratu z mistrovství světa není lehké po odpočin-

ku se znovu dostat do formy, ale už na tom tvrdě pra-

cuji. 

Pomáhá ti někdo s přípravou? 

Ano pomáhá mi trenér, který řídí mé tréninky tak, aby 

výsledky byly co nejlepší a technika taktéž. Mimo to 

mi psychicky pomáhá i rodina. 

A kdo tě tedy trénuje? 

Trénuje mě Takis Bachcevanidis, který získal 1. místo  

v kategorii 60 – 64 roků na mistrovství světa v Argen-

tině v roce 2014 a má mnoho zlatých medailí z růz-

ných soutěžích. 

Je náročné držet diety, nebo s tím nemáš problémy? 

Nějaké diety nejsou ani potřeba, jelikož se nejedná o 

kulturistiku či fitness, ale pokud mám svoji váhovou 

kategorii, ve které jsem každý závod a máme nějaké 

kilo či pár deka navíc, tak samozřejmě se musí ve 

vhodnou chvíli začít něco dělat a hubnout, abych měla 

tolik kilo, kolik vyžaduje kategorie.  

Mimo diet-máš nějaké období kdy ,,jedeš objem“? 

Takové období u mě opravdu neprobíhá, především se 

snažím udržet svoji váhu. Objem je především pro 

kulturisty. 

Bereš nějaké suplementy? 

Tak určitě jak každý ví a zná, že je to u takových sportů 

známé tak beru pouze doplňky stravy a vitamíny, kte-

ré jsou potřebné pro tělo každého člověka, ale na trhu 

se pohybují i různé ,,nakopávače“ a chemické látky, 

které jen tělu ubližují a  těmto prostředkům se celý 

náš tým vyhýbá. 

Změnila by jsi něco na své postavě, nebo jsi se vším 

spokojená? 

Určitě bych změnila skoro všechno, až na pár partií, 

chtěla bych se více vyrýsovat a třeba jednou zkusit i 

bikini fitness. 



 

Co tréninky, jak často je máš? 

Tréninky mám 3x týdně na hodinku, někdy na hodinku 

a půl. 

Maté nějaké změny v trénincích? Nebo jsou stejné? 

Změny ne-změny, naše tréninky jsou spíše o síle, takže 

vždy zvedám jiné váhy, ale nijak rapidně se neliší. 

Takže jaké váhy zvedáš? 

Bench-press 45kg-jednou v životě v tréninku, jinak na 

závodech 42kg, mrtvý tah 80kg, dřep 90kg-jednou 

v životě na tréninku a na závodech 75kg. 

A jaká je tvoje neoblíbenější disciplína? 

Má nejoblíbenější je jednoznačně dřep, protože při 

zvedání zabírají především nohy a také zadek. 

Dělala si nějaký sport před powerliftingem? Nebo 

stále děláš? 

Ano dělala jsem krasobruslení od svých 4-5 let, se 

kterým byla spojená gymnastika a balet. Pak jsem 

krátce dělala aerobic a voleyball 

Co tedy děláš ve svém volném čase momentálně? 

Ve svém volnem čase nejraději cestuji, valím se , 

velmi ráda peču a jím, chodím s přáteli ven, ale 

nejvíce času strávím se svým přítelem. 

Máš nějaký cíl, kterého by jsi chtěla dosáhnout? 

Tak určitě bych chtěla závodit co nejvíce to půjde 

a odjíždět se zlatou medailí, jak se daří do teď a 

nadále projezdit celý svět. 

Moc ti děkuji za toto interview a přeju ti aby se 

ti nadále dařilo v soutěžích a aby se ti vyplnili 

tvé cíle. 

Není zač, já děkuji. 

 

-Anna Brůčková 

redaktorka Včera novin 

 

 

 

 

  



 

 Ženám – ve škole jsou dívky pečlivější a v pozdější věku jsou to ony, kdo s dětmi tráví spoustu 

času nad úkoly   

  

  Žena – toto snad ani nepotřebuje komentář  Ale tak jako příklady… těhotenství, porod, věčný 

boj proti diskriminaci…. 

 

 Muž – kdybyste mě viděli, jak někomu vysvětluji cestu… A znám jen málo žen, které jsou v tomto 

lepší a ty jsou krásnými výjimkami. 

  

 Ano – i když je to o talentu, matematickém nadání. Znám spoustu vynikajících matematiček, ale 

na procenta by to asi vyhráli muži. 

 

Žena – nejen proto, že chceme být krásné a líbit se mužům ;-)  

 

Rozhodně ženy – žena nemá tolik potřebu riskovat, ukazovat svou sílu a má větší pud sebezáchovy. A 

také má většinou v autě dítě 

 

Žena – někde jsem četla, že je dokonce vědecky dokázáno, že muži toho nejsou schopni. 

 

1. 

Nejde o to, komu jde líp. Muže nebaví ztrácet čas detaily, jde jim především o stručnost a ne o 

dojem. 



2. 

Jednoznačně ženy. Každý muž, který se stal otcem bude jistě celý život vzhlížet ke své ženě, za to 

co dokázala obětovat a jak je statečná (porod…). Muži jsou spíše živiteli rodiny. 

3. 

Rozhodně muži. Máme na to šestý smysl, který ženám nebyl dán :-D Šikovná žena se jistě dokáže 

obrátit na muže a pro ty ostatní vznikly mapy a navigace. 

4. 

Nejspíše ano. Ženy mají v tomto směru vyvinutější talent jen na procenta viz slevy a utrácení 

manželových peněz  

5. 

To se asi nedá přesně určit. Trend zdravé výživy je rozšířen i u mužů. Muži doplní zeleninový salát 

dobře propečeným steakem a ženy ho s klidem doplní dortíkem. 

6. 

Muži. Chlapi za volantem neřeší hovory s kamarádkami, úpravu zevnějšku. A o parkování radši ani 

mluvit nebudu :-D 

7. 

Toto je jedna z věcí, kterou nikdy nepochopím. Ženy v tomto směru velmi obdivuji. Já zvládám 

sledovat fotbalový zápas, jíst u toho chipsy a i to je někdy složité. 

My tuto schopnost prostě nemáme. Ženy by na nás neměly mluvit, když se zrovna soustředíme na 

pořad v televizi, ušetří si tím otázky typu „Posloucháš mě ? “ 
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DiCaprio vstal z mrtvých, dostane za to Oscara? 

  V dobrodružném dramatu REVENANT  

Zmrtvýchvstání hraje  zatím bezoscarový 

Leonardo DiCaprio lovce kožešin 

jménem Hugh Glass z 20. let 19. století.  

Ve filmu ukazuje, že je možné vše, 

dokonce vstát ze záhrobí. Za tento výkon 

již získal Zlatý glóbus a na výhru Oscara 

má snad největší  šanci ze všech šancí, co 

kdy měl (a to jich měl hodně). 

Režisér Alejandro G. Iñárritu (Birdman) si 

dal práci najít ty správné herce, ve snímku mimo DiCapria hraje Tom Hardy (Šílený Max), 

Domhnall Gleeson (Anna Karenina) a další. Nejen že obsadil kvalitní herce, ale vybral si 

dechberoucí prostředí. Kamera v mnohých okamžicích zabírá obraz kanadské a severoamerické 

divoké přírody. To prý však přineslo pár potíží, natáčelo se jen pár hodin v pravém denním 

světle.  

  Hrdina filmu REVENANT  Zmrtvýchvstání je nejen utvořen na základě historických záznamů, 

lidové legend, ale a fantazie tvůrce Iñárritu. Hugh Glass se v roce 1823 zúčastnil výpravy s lovci 

kožešin a svým synem s indianskými kořeny. Spolu se svými kolegy vzdorují nečekaným útokům 

indianských kmenů a musejí překonat neznámou krajinu plnou překážek.  Jednou je Glass 

napaden medvědem grizzly, útok přežije, ale je zraněný. Lovecká výprava se musí rozdělit. 

S dalšími dvěma muži Johnem Fitzgeraldem (Tom Hardy) a Jimem Bridgerem (Will Poulter) a 

svým synem  míšencem zůstává v lese. Oni čekají, až umře, ale Hugh stále neumírá, a tak si 

čekání Fitzerald chce zkrátit. Nedobrovolně chce zabít Glassa, avšak ho přistihne Glassův syn, 

kterého Fitzerald zabije. Hugha živého zahrabe zemí a s Bridgerem zmizí. Hugha vražda syna 

pobouřila, vyleze z hrobu a jde se pomstít Fitzeraldovi. zanechán svými druhy napospas osudu. 

Při životě ho drží především nenávist a touha po odplatě a láska k ženě a synovi. Musí přežít 

zimu a hlad, překonat divoké řeky a postavit se proti bojovným Indiánům. 

    Film nabízí zažít skutečné zmrtvýchvstání, téměř cítit ledový proud vody a ukrutnou zimu. 

Zároveň se jedná o filozofický zážitek, o tom, že co nás nezabije, to nás posílí. 



85%     
Patricie Aruťuňanová 



Powerlifting klub Takis má další dva
tituly z mistrovství světa 

Příbram / Vegas 

Čtyři členové klubu Powerlifting Takis Příbram 
se v polovině září zúčastnili Mistrovství světa 
v americkém Las Vegas. ,,Toto mistrovství pro 
nás bylo velmi přínosné, neboť se nám podařilo 
získat dvě zlaté a dvě stříbrné medaile“ říká tým
poweliftrtů.

Do Čech tato naše pribramská výprava zpět 
tedy dovezla hned dva mistrovské tituly,  
prvenství získaném Lubošem Halenkovským a 
také Dominikou Herákovou. Bez povšimnutí 
samozřejmě nezůstávají ani stříbrné medaile 
Leoše Heráka a Miroslava Andreáše. ,,Letošní 
mistrovství bylo náročnější zdůvodu velké 
účasti (bylo přes 600 účastníků) a právě proto 
je potřeba poděkovat Takisi Bachcevanidisovi, 
který načasoval naší formu tak, že jsme podali 
velmi dobré výsledky. Myslíme, že jsme dobře 
reprezentovali nejen Pribram Stredočeský kraj, 
ale celou Českou republiku,“ dodává tým 

powerlifterů. O powerliftingu čas od času píšeme pro ty, kteří nevedi o jaký sport se jedná, 
nyní jen krátké vysvětlení. Powerlifting je hodně podobný vzpírání  jedná se o silový 
trojboj, skládající se z bench-pressu(tlak na lavici), dřepu a mrtvého tahu (pozvedu). 
Příbramský klub Takis také Powerlifting také připravuje různé akce. 

Shrnutí roku 2015

Za tento rok 2015 jsme velice rádi.
Nejen ze získaných titulů, ale také za
skvělé zážitky společne s týmem Takis
Příbram a poznání nových zemí světa.
Jako pro nás bylo Mistrovství Evropy v
Anglii a Mistrovství světa 
v Las Vegas, kde jsme nejen
vybojovaly medaile, ale také jsme si
po odjezdu z Las Vegas zpestřili konec
pobytu ve známém Los Angeles, kde
jsme poznali Beverly Hills, Hollywood.
A po té zasloužený odpočinek na
slunné pláži.
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PADESÁTKA 

Komedie 

Česko, 2015 

Vojtěch Kotek 24. 12. 2015 uvedl do kin film PADESÁTKA, filmovou adaptaci na stejnojmennou divadelní hru. Celý film se odehrává 

v Krkonošských horách, na pozadí běžkařského závodu se zde odehrává komediální drama, které se z počátku zdá být celé o souložení, a 

nakonec se ukáže, že také je.   

Z traileru, natož z plakátu,to není úplně jasné, ale naprostá většina filmu se odehrává v současnosti, odkud v občasných krátkých scénách 

odskakuje zpět do roku 1977. Kde tedy Tereza Voříšková hraje mladou Vilmu Cibulkovou atd… 

Film začíná jako standartní česká komedie, inspirovaná trochu „Snowboarďáky“ 

Na základím námětu filmu není nic špatného. Po téměř 40 letech se otevírají staré hříchy, ukazuje se, kdo je čím synem (podobně jako ve Star 

Wars) a kdo je na koho naštvaný. Film má také i vzácně kvalitní obsazení, se kterým by se daly dokázat úžasné věci. A tím samozřejmě 

nemyslím jen Jiřího Mádla, který se ve filmu objeví v roce 1977 s kotletami na tvářích, ale také: Ondřeje Pavelku, Marka Taclíka, Jakuba 

Prachaře, Vojtu Kotka, Vilmu Cibulkovou, Terezu Voříškovou, Kryštof Hádka a další české herce. 

Ze začátku není film vyloženě urážlivý, začíná poměrně vtipně, klasické vtipy, které se v české komedii očekávají. Ovšem spousta postav 

vyvolává v divákovi zmatek, krátké flashbacky jsou nepřehledné. Ve druhé polovině filmu podstatně ubyde humorných scén a přibude 

vážnějších témat, film se zpomalí. 
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