
Školáček 
Rozhovor s nadějným sportovcem Ladislavem Petříkem. 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 
Přijďte na maturitní ples 4.A a 4.B, který se bude konat v pátek 5.2. 2016. 

 

 
Recenze filmu: Prach a Broky 

 

 



Nadějný basketbalista i pilný žák 

Navážeme na úspěch našich basketbalistů v okresním kole. Tento týden se naše redakce rozhodla 

vyzpovídat jednoho z našich studentů a velmi nadějného basketbalistu Ladislava Petříka z 2.C . Je 

možné být zároveň dobrým sportovcem i studentem gymnázia? Jak probíhá jeho klasický den? To 

jsme zkusili zjistit v dnešním rozhovoru s Láďou. 

Vítám tě, mohl by ses nám představit a říct nám pár slov o sobě? 

Ahoj, jsem studentem 2. ročníku zdejšího gymnázia, je mi 17 let a rád sportuji. Konkrétně rád 

hraji basketbal, ale nepohrdnu ani ostatními sporty. 

Za jaký basketbalový klub hraješ a kde tě můžeme vidět? 

Hraji za basketbalový klub BK Příbram a zároveň hostuji v BC Mělník, kde hraji kategorii 

U19. Můžete mě také vidět hrát každou sobotu dopoledne na 7. základní škole v Příbrami. 

Jak ses dostal k basketbalu? Je to rodinná tradice nebo jsi takový "průkopník" ve Vaší 

rodině? 

K basketbalu jsem se dostal už v dětství, byl jsem inspirován učitelem na mé základní škole a 

snažil jsem se být alespoň z poloviny stejně dobrý jako on. V rodině jsem první basketbalista, 

ale musím říct, že mě rodina hodně podporuje. 

Jak často trénuješ? A dosáhl jsi nějakého většího úspěchu? 

Tréninky mám 3-4x týdně, většinu tréninku uzpůsobuji časovým možnostem. Za největší 

úspěch považuji trojitou účast na okresním kole v basketbale. 

Co bys poradil začínajícím basketbalistům? Kdyby někdo chtěl začít hrát basketbal v 

tvém věku, je už pozdě? 

Tak určitě bych jim poradil (smích), aby byli pilní a hodně trénovali a nejdůležitější je 

trpělivost! Rozhodně se dá začít hrát basketbal v 

každém věku. 

Zjistili jsme, že jsi velký jedlík v jídelně, je to 

pravda? Nemusíš jako sportovec dodržovat 

speciální životosprávu? 

Ano, jedlík jsem. Celý den se těším, co bude 

dobrého k obědu. Jídelnu na gymnáziu jsem si 

velice oblíbil. A vzhledem k tomu, že hodně 

sportuji, potřebuji hodně energie. Speciální 

životosprávu nemusím dodržovat. 

Jaké je tvé oblíbené jídlo a které nemáš rád? 

No nejraději mám "svíčkovou". A nemám rád 

UHO (universální hnědá omáčka), ta mě teda 

rozhodně nepotěší (smích). 

Naše čtenáře zajímá, jak probíhá tvůj běžný 

den? A jak se ti daří být nejen sportovec, ale 

i pilným studentem?  

Každý den mám pestrý, probíhá v náročném 

tempu. Vstávám v 6:30 h. a následuje snídaně a 

cesta do školy. Ve škole se snažím být pozorný 

a dozvědět se co nejvíce nových vědomostí 

(smích). Po škole jdu hned na trénink, který 

končí okolo 17 hodiny a zbytek dne regeneruji a 

připravuji se do školy a občas přidám také 

nějaká tu zábava. 

Děkuji ti za zajímavý rozhovor a přeji ti hodně úspěchů a štěstí v basketbale i ve škole. 

Také děkuji za rozhovor. 



Novinky z Gymnázia: 
 

Maturitní ples Oktávy a 4.C se vydařil 

 

První letošní maturitní ples Gymnázia Příbram proběhl v páteční podvečer 15.1. 2016 od  

20 hodin v estrádním sále Kulturního domu v Příbrami. Komu se podařilo překonat husté 

sněžení a zdárně dorazil do kulturního domu, byl odměněn nevšedním kulturním zážitkem. 

Hned při vstupu do sálu, jste rázem zapomněli na nepřízeň počasí, neboť na Vás dýchla 

slavnostní atmosféra, kterou dokreslily obě maturitní třídy svým slavnostním nástupem.  

Všem maturantům to ve společenském oděvu moc slušelo. Slavnostního šerpování 

jednotlivých tříd se ujali třídní učitelé a jejich zástupci. Nechyběl proslov paní ředitelky školy 

Mgr. I. Kadeřábkové a dvou zástupců maturantů z jednotlivých tříd. No a pak pršelo. 

Samozřejmě že "štěstí". Jednotlivé třídy se také představily svými originálními videoklipy. 

O hudební doprovod celého večera se starala skupina PartyLeaders. Postu moderátora se 

zhostil bývalý student oktávy Jaromír Kalčic.  

Po slavnostním ceremoniálu už začala volná zábava. Tančilo se, konverzovalo se a sálem se 

nesla dobrá nálada. Když odbila dvanáctá hodina, následoval zlatý hřeb večera a to půlnoční 

překvapení obou tříd, které bylo v tanečním a sportovním duchu. 

Ples se maturantům povedl a přinesl jeho návštěvníkům řadu nevšedních kulturních zážitků. 

Tak ať se jim ta maturita podaří zvládnout! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vysvědčení 

 

Rok co rok každého studenta či žáka základní nebo střední školy čekají dva měsíce plné 

písemek, zkoušek a stresu. Jedná se o měsíce Leden a Červen. A proč zrovna tyto dva 

měsíce? Blíží se vyhodnocení pololetního snažení studentů a žáků.  

Vysvědčení je prostředkem vyjádření prospěchu studentů za dané pololetí ve školním roce. 

Každý žák bere vysvědčení jinak. Někdo to bere jako základní podstatu svého působení ve 

škole, jiný jako určitý přehled toho na čem by měl zapracovat a někdo tomu nedává větší 

důležitost - pro tohoto žáka je nejdůležitější, že prospěl. Určitou roli zodpovědnosti a respektu 

k vysvědčení hraje i věk a hlavně přístup rodičů. Dítě, které je od malička vedeno k tomu, aby 

mělo co nejlepší vysvědčení, a na kterého jsou kladeny vysoké nároky, bude k vysvědčení 

vzhlížet s větším respektem a důležitostí než dítě na které nejsou kladeny takové nároky.  

Občas se objevují názory, že pololetní vysvědčení je nedůležité a dokonce zbytečné. Myslím 

si, že žáci devátých tříd základních škol mají jiný názor, jelikož se jim jedná o průměrný 

prospěch a dobrou výchozí pozici k přijímacímu řízení na střední školu. Co se týče 

vysvědčení na konci roku tomu se podle mého názoru u žáků devátých ročníků taková 

důležitost nepřikládá, na rozdíl od studentů jiných ročníků, u nich platí pravidlo, že 

vysvědčení na konci je více důležité než v pololetí, ale pokud se vrátíme k názoru, že 

pololetní vysvědčení je méně důležité než to na konci najdeme pár argumentů, které jsou pro i 

proti. Pokud například neprospějete, nic se neděje, nebudete dělat opravnou zkoušku, 

maximálně to pro vás bude vztyčený prst, že by, jste v druhém pololetí měli pořádně zabrat a 

toho spoustu žáků využívá tím způsobem, že prvnímu pololetí přiklání minimální důležitost. 

Na druhou stranu nám pololetní vysvědčení ukazuje, na čem bychom měli do druhého pololetí 

zapracovat. Svým způsobem jsou pro studenta důležitá obě dvě pololetní vysvědčení, i když 

bude zřejmě stále převládat pocit, že vysvědčení, které uzavírá daný školní rok je důležitější a 

bude na něj přísněji nahlíženo. Nakonec není důležité, jaké známky na vysvědčení dostaneme, 

ale to jak se svými dosaženými vědomostmi budeme moci nakládat v praxi. 

 

 

 

 

 

Tajná láska 

 

Určitě tento pocit jistě velice dobře všichni znáte. Vstoupíte celí vyčerpaní do místnosti 

oplývající lákavou vůní jídla, které právě servírují. Příjemné kuchařky, kterým i přesto když 

jim řeknete málo, vám dají ohromnou porci knedlíků a omáčky. Ano, bavím se o naší školní 

jídelně. Při příchodu k vydávajícímu okénku si prostě nedovedu představit, že bych „Nehodil 

řeč“ s Věrkou, která vždy s úsměvem nandá jídlo na talíř.  Připadá mi, že kdyby ji někdo 

požádal o hodinky s vodotryskem, tak by se snažila udělat maximum pro to, aby mu je 

vyrobila.  

Při příchodu do prváku v naší škole, jsem si říkal, že začnu hubnout, shodím nějaká ta kila, 

abych v létě mohl oslnit na pláži spousty holek svým tělem. Ale naše školní jídelna 

odpověděla ,, NE!“ 

Co si budeme nalhávat, kdo nás by dokázal odolat výborným jídlům, která se zde vaří? 

Myslím si, že nikdo. Ano, doma si možná dokážete říci, že budete hubnout a uděláte si zdravý 

oběd a snídani, ale pak stejně přijde pondělí. Sedíte v školní lavici celých sedm hodin a 

najednou. Obrovský pocit hladu říkající: ,,Prosím, prosím, dopřej mi knedlíky nebo pořádný 

flák masa, seš hladový, a potřebuješ se pořádně najíst.“ Zazvoní a rázem sprintem běžím do 

školní jídelny. Samozřejmě je svíčková omáčka. 



V tu chvíli mě pohltí zármutek a docházím k tomu, že se prostě se stravou naší jídelny 

zhubnout nedá. 

Není to totiž obyčejná jídelna, jsou v ní všichni usměvaví a dobře naladění. Není od věci 

jídelnu přirovnat k takové utěšitelce. Dostanete špatnou známku, třeba z písemky, která 

rozhodla o vašem prospěchu a vy jdete celí zarmoucení k jídelně a najednou. Ucítíte vůni 

buchtiček se šodó, které se rozplývají na jazyku. V tu ránu hodíte nějakou tu špatnou známku 

za hlavu a s radostí se pustíte do jídla. Naše jídelna by se dokázala vyrovnat 

s pětihvězdičkovými hotely, a to bez problému. V hotelech si objednáte třeba pstruha po 

Moldavsku za až nekřesťanské peníze a přinesou vám takovou malou, nenápadnou rybičku, 

vypadající jako sardinku, kterou spořádáte jako jednohubku. Člověk nad tímto může jen 

zakroutit hlavou a pousmát se.  

Takže tedy žádné hubnutí, to nemám zapotřebí! Docházím k tomu, že naše jídelna plní funkci 

nasycení a napojení po náročném dni, ale plní taky funkci srdeční. Je takovou mojí tajnou 

láskou. A není láskou jenom mojí. Ať se zeptám kohokoliv, třeba i své mamky, která chodila 

na zdejší gymnázium také, tak ani ona a ani nikdo jiný při svých vzpomínkách na studentská 

léta strávená na našem gymnáziu neopomene zdůraznit naší školní jídelnu. A s láskou na ni 

vzpomíná.   

 

 

Co nás čeká nového? 
 

Chtěl bych vás pozvat na Maturitní ples 4.A a 4.B, který se bude konat v pátek 5.2. 2016. 

Akce začíná v 19:00 v estrádním sále Kulturního domu v Příbrami. 

Celou akci bude moderovat Ondřej Urban a o hudební složku se postará kapela Bosáci. 

Pokud nemáte v pátek 5.2. co dělat, tak přijďte na maturitní ples. Bude to stát za to. 

 

 

 

 

 

 

 



Někteří učitelé třídy 2.C 

 

- Zástupce gymnázia Petr Hrubý, který nás učí Chemii, určitě je z toho celý nešťastný. 

- Profesor, který očividně svůj obor má velice rád. 

- Místy je vtipný a i se sním, zasmějeme, i když se tak občas netváří. 

 

- Lucie Albrechtová, naše profesorka Zeměpisu. 

- Velice příjemná Profesorka, která je mírně "hyper aktivní" nebo tak aspoň vypadá. 

- Vtipná a zběhlá v oboru, kdy ten zeměpis opravdu "miluje". 

 

- Karel Heřman, náš pan třídní profesor, učitel fyziky. 

- Zábavný typ, který se taky dokáže občas naštvat. 

- Fyzikář, kterého svá práce očividně baví.  

 

- Božetěch Burda, profesor dějepisu. 

- Milovník rybaření, s kterým je při hodinách opravdu sranda. 

- Němčina, očividně nejoblíbenější jazyk, kdy už si jen uvědomí, že jsme Ruštináři. 

 

- Zdeněk Vondrák, profesor biologie. 

- U tohoto profesora opravdu poznáte do čeho je opravdu velice "zapálený". 

- Člověk, z kterého srší respekt, ale příjemně se sním, zasmějete.  

 

- Dana Bohuslavová, naše profesorka Matiky. 

- Milá, vtipná i velice respektovaná osoba. 

- Byla by hrozně ráda, kdybychom tu matiku uměly, ale co s námi…  

 

- Václava Reissmüllerová, profesorka Českého Jazyka. 

- Milovnice Českého Jazyka a Německého. 

- Při hodinách není snad nikdo, který by se nestresoval, že bude zrovna zkoušený on. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Něco málo o naší škole 
Gymnázium Příbram 

 Příbramské gymnázium bylo založeno v roce 1871 a tímto se řadí jako nejstarší škola 

tohoto typu ve Středočeském kraji. V budově dnešní, sídlí od roku 1958. V roce 2008-09 

prošla škola rekonstrukcí a v půdních prostorech přibyla dvě patra, která tvoří spíše odborné 

učebny. 

 Škola se nachází naproti "Plavečáku", poznáte jí na první pohled, je kvádrovitého 

tvaru, má žlutou omítku a červeně-oranžovou střechu. Před školou se nachází velká socha 

horníka a okolo něj je celkem rozsáhlý parčík. V roce 2015 byla provedena přestavba 

příchodové cesty a placu před školou, zrekonstruovali se shody před školou a kompletně se 

nově vydláždilo. 

 Studentům škola nabízí velice rozsáhle možnosti vzdělání, která nabízí pres 40 

volitelných předmětů, můžete si zde udělat i jazykové certifikáty, a taky nabízí velmi 

zajímavé volno časové aktivity, jako jsou například GymBand, což je školní hudební skupina 

která hraje velice dobře nebo GymTv, což je školní televize, která dokonce spolupracuje s 

Českou Televizí. Můžete i zde navštívit školní knihovnu, která žákům nabízí vypůjčení knih 

nebo přístup k internetu. 

 Ve škole v tuto dobu studuje okolo 570 žáků a každý rok nabírá 30 lidí na osmileté 

gymnázium a 90 lidí na gymnázium čtyřleté. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recenze filmu: 

 

Prach a Broky 
Prach a broky je amatérský film, který vznikl díky internetové kampani s názvem Startovač, 

kde mohou lidé přispívat dobrovolné peněžní částky k realizaci filmu. Film vypráví příběh 

loupežnické bandy, která je složena ze sedmi jedinečných hrdinů, největších českých lotrů. 

Jedná se o film plný boje a loupežnické romantiky, zároveň ale i humoru a nadsázky. Zkrátka 

taková “pohádka pro dospělé”. Film Prach a broky natočil spolek Rosenthal ve spolupráci s 

řadou dobrovolníků. Režisérem filmu je Šimon Pešta. 

Příběh vypráví o legendární loupežnické partě, která je složena z pohádkových i skutečných 

postav, které se dostanou k rozepři s místní hraběnkou Amálií von Edelreich. Hraběnka chce 

zůstat na do smrti krásná a tak s ďáblem uzavře smlouvu na věčnou krásu. Ďábel na oplátku 

požaduje duši sedmi loupežníků – Rumcajse, Grasela, Jánošíka, Ronji, Lotranda, Viléma a 

Záhoře. Hraběnka s pomocí úplatkářské statkářky dostane Ronju a Jánošíka. Jánošíka po 

dopadení zabijí a předává jeho duši ďáblu. Ronju si ponechá s vidinou toho, že ostatní 

členové loupežnické tlupy přijdou Ronju zachránit.  

Loupežníci opravdu dorazí a lstí se dostanou až na dvůr samotné hraběnky. Mezitím v boji se 

stráží umírá další člen bandy Grasel. Rumcajs s Vilémem objeví a zachrání Ronju, jenže se 

jim do cesty připlete Ficko - hrbáč a sluha hraběnky, který má obrovskou sílu. Ten si vyžádá, 

že se chce stát členem loupežnické bandy a tak (podle zvyku) musí bojovat s členem bandy, 

kterého si vylosuje a v souboji ho musí zabít. Ficko si vylosuje Viléma a v souboji ho zabijí, 

ale zemře i on. Mezitím je Záhoř v komnatě hraběnky a už to vypadá, že hraběnka dostane i 

jeho duši, kterou si ďábel tak přál. Ale nastává zvrat, Záhoř zabije hraběnku a ďábel je 

spokojený že má tu nejčernější duši ze všech. Záhoř se poté setkává se zbylými, členy bandy 

Ronjou, Rumcajsem a Lotrandem. Ronja je velice nešťastná ze smrti Viléma, v tu chvíli vyjde 

najevo, že spolu měli milostný vztah. To je v zákonech loupežnické bandy nepřípustné a tak 

Záhoř Ronju zabijí. Tím otevřeně končí příběh. 

Tento nezávislý film, který má v sobě prvky pohádky, komedie i akčnosti, sází na legendární 

zločince v průřezu dějin a předurčuje ho pro zajímavý děj. Film má náboj a nepředvídatelnost 

příběhu. Ve filmu se střídají krvavé scény, s těmi humornými, které do sebe výborně zapadají. 

Ač je film amatérský tak je natočen velmi profesionálně a výkony herců jsou také na výborné 

úrovni. Celkově jsem byl filmem příjemně překvapen a rozhodně se jedná o odlišný film, 

který se prezentuje na dnešní filmové scéně. 

 

 

 



 

 

Vtipy na závěr 

Pepíček je poprvé v zoo a ptá se: "Tati, proč na mě ta gorila za sklem tak divně kouká?"  

 

"Mlč, jsme u pokladny."  

 
 

 

Příjde ježek za hadem a povídá: "Hade, sorry, že jsem se ti posmíval, že nemáš nohy. Had: 

"No jasně, to ti tak věřím." Ježek: "Ne, opravdu se ti omlouvám." Had: "No tak dobře." 

Ježek: "Tak ruku na to." 

 

 

Víte, jaké zvíře má nejvyšší inteligenci? No přece žirafa! 

 

 

Víte, jaký je rozdíl mezi vodníkem a chytrým policajtem? žádný, protože nikdo z nich 

neexistuje. 
 

 

 

 

 

 

Básnické okénko 
 

Někdy mívám dojem, 
Že jsem pouhým strojem. 

Nemám svobodné myšlení, 

Jelikož se bojím odsouzení. 

Nechci vystupovat z davu, 

Strachuju se, že přijdu o hlavu. 

Odlišnost se v dnešní době odsuzuje. 

Kam se tenhle svět dopracuje??? 

Brzy se vytratí rozmanitost, 

Místo ní nastoupí primitivnost. 

Obávám se, že láska také zanikne, 

Bez ní nic pěkného už nevznikne. 

 

 

 

 



 

 

 

Sudoku 

 
Křížovka 
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