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Zui Gan zavolal každý den sám na sebe: „Mistře!“ Pak si sám odpověděl: „Ano, pane.“ A pak dodal: „Vystříz-
livěj!“ A znovu sám sobě odpověděl: „Ano, pane.“ „A pak,“ pokračoval, „se nedej od ostatních oklamat.“ „Ano, 
pane, ano, pane,“ odpověděl.               (z knihy Franny a Zooey od J.D.Salingera)
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Podle tohoto dotazníku si můžeš vybrat nové kamarády a nebo naopak lidi, s kterýma se chceš kamarádit 
jenom jako. Pokud se ti někdo bude zdát opravdu geniální, a budeš cítit, že se s ním potřebuješ setkat, poklo-
nit se mu nebo se mu prostě vzpříma podívat do očí se souhlasným výrazem, klidně to udělej. 

Vojta Palán
1. Auto

2. Asi to, že jsem byl v Německu
3. Jo, chci, o ekonomii. Chci psát o řízení firem.

4. Myslím, že budu žít v malým bytě ve velkym městě, budu 
mít málo peněz a budu šťastnej.

1. JAKÉ BYLO 1. SLOVO, KTERÉ JSI UMĚL/A ŘÍCT?
2. JAKÝ JE TVŮJ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁŽITEK ZA SKORO 8 LET ŠKOLY?
3. CHCEŠ V BUDOUCNU NAPSAT KNIHU? O ČEM?
4. CO BUDEŠ ASI DĚLAT ZA 10 LET? 

D O T A Z N Í K
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Eva Orossová
1. pes
2. jedna spolužačka se dozvěděla, že má cukrov-
ku a byla dlouho v nemocnici; když nám to uči-
telka říkala, rozbrečela se. byla obvykle taková 
přísná! takže vidět ji brečet bylo fakt zvláštní.
3. chci. o životě, zvláštním osudu, chybě...
4. to bych taky ráda věděla :)  Asi pracovat.
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Anežka Havránková
1. KOFLÍK
2. společenský večer
3. O koze, která žere film
4. Budu ve škole

Honza Trefnej
1. Myslím, že „máma“, protože máma je super.
2. Těžko říct, celých 8 let byl jeden velký zážitek. Sen ze kterého jsem se ještě ne-
probudil. Narostly první chlupy a už nemám tak vysoký hlas jako když mi bylo 5.
3. Tak minimálně 8 knih o životě.
4. Za 10 let budu mít kolem 5 dětí, 1 ženy a doufám, že budu zubař v Praze, nebo 
Roztokách. Roztoky jsou taky super, i když tam nejezdí 
tramvaj a metro. Je tam čistý vzduch a přátelská atmo-
sféra. Všichni se tam mají rádi, žjií v symbióze, něco 
jako lišejníky v lese.

 

Péťa Kopeckej
1. bába

2. nic si nepamatuju
3. paměti

4. pracovat

Alžběta Lhotová
1. KAPR

2. nácvik situace, když začne hořet škola
3. Chtěla bych, vlastně ne.*

4. To ví jen osud, ale zřejmě budu plakat nad 
rozlitym mlékem (metafora - haha, legrace, ať žije optimismus)

* vlastně ano. Bylo by to o lásce (!), o zradě, o přátelství, o otázce (prostě otázce) 
a o vlasti. a zbabělosti. Bylo by to drama a hlavní hrdina bude citlivý, romantic-

ký, zmatený, blonďatý, trochu zasněný mladý klučina.

1. JAKÉ BYLO 1. SLOVO, KTERÉ JSI UMĚL/A ŘÍCT?
2. JAKÝ JE TVŮJ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁŽITEK ZA SKORO 8 LET ŠKOLY?
3. CHCEŠ V BUDOUCNU NAPSAT KNIHU? O ČEM?
4. CO BUDEŠ ASI DĚLAT ZA 10 LET? 
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Veronika Vašková
1. mama, koko 

(jídlo s čokoládou)
2. „křesťanská obnova“

3. raději ne
4. doufám, že budu doktor a budu 

vydělávat spousty peněz

Němec Petr
1. doktor
2. příprava na medinu, prostě sem se učil a 
dozvídal nový věci o člověkovi - fakt krutost, 
největší zážitek z učení byl, když jsem se něco 
novýho dozvěděl, takže vlastně defacto je to 
všechno celý jeden velkej zážitek.
3. o medicíně
4. Doktor. 

Anička Stehlíková
1. No, podle mamky TÁTA :), ale nevim, 

jestli jí to mám věřit…spíš bych to podle mojí 
(prý) drzosti viděla na A NE A NE A NE!

2. Že ani po takových letech nejsi nic, coby stálo 
za sebemenší úctu a že tady panují čachry machry!

Ne, dobře. Učení se toleranci vůči ostatním, ne každý má stejné 
názory, aniž by to dělal naschvál a získání hodně kamarádů, 

již dnes pro mě velmi důležitých.
3. Eh…pokud zjistím, že mi psaní jde, baví mě to a náměty budu sypat z ru-

kávu, proč ne. (tak maximálně pohádky?) 
Jenže tímhle směrem nemířím.

4. Budu dodělávat atestace, co se týče medicíny, konkrétně gynekologie – 
porodnictví, snad budu šťastně vdaná, okolo mě bude pobíhat nějaký to 

malý roztomilý zlobítko a život bude príma! :)

Tomáš Černej 
1. Táta 
2. Ne zas tak úplně malá role ve snímku nedávno točeném na půdě 
AG 
3. O tom, že Pan Täumer je s panem ředitelem na přátelské noze 
4. Těžko říci...
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Anička Macháčková
1. Ttak – to byly hodiny.

2. To je asi nejtěžší otázka, protože 
těch zážitků byla opravdu spousta. 

Když bych měla vybrat zážitek týkající se 
třídy, vybrala bych asi náš společenský večer, 

protože byla radost sledovat, jak do toho šli všichni naplno a užívali si to. 
Ze zážitků studijních byl pro mě asi nejdůležitější Sprachdiplom, protože 
jsem si vlastně poprvé vyzkoušela, jaké to je, když má člověk zkoušku, ve 

které o něco jde.
3. Zatím nechci, ale kdo ví, co bude v budoucnu…

4. Doufám, že za 10 let budu mít dodělanou vysokou, budu mít někde 
práci, ale ze všeho nejvíc bych už chtěla 

být vdaná a mít aspoň jedno dítě.

Honza Šebík
1. já si nepamatuji, prý možná „táta“, ovšem tuto skutečnost si nikdo v rodině přesně 
nepamatuje. 
2. Ted mě jen napadá, jak asi v tercii či sekundě se marťan trošku pral s vojtou či 
kým a přiběhl jeden vyučující, který je odtrhl s takovou vervou, že se málem nějak 
pod krkem vzatý marťan vznesl a byl natlačen na skřínky. Od té doby jsem ho prát se 
neviděl. Pak sparťanské házení kříd mimo koš (ale bylo to chybný, vedle střílej slávisti 
:). Nejdůležitějším zážitkem pro mě je asi samotný pobyt/studium na škole. Dostalo se 
mi možnosti pobývat mezi inteligentními lidmi, kteří byli vždy aspon do nějaké míry 
tolerantní, Nejdůležitější moudro pocházející z úst našich kantorských vzorů krásně 
shrnuje naši školu: Jsme tu jako ve skleníku, protože až přijdem ven do tý zimy, budem 
v šoku. 
3. Momentálně to nemám v plánu. Uměleckou tvorbu takřka určitě mohu jako poten-
ciální vyloučit, ovšem něco odbornějšího, faktičtějšího případně životopisného, pokud 
budu mít co „říci“, se ode mne třeba dočkáte :) 
4. To ted opravdu netuším. Možná již budu mít vlastní rodinu, možná budu svobodný 
průměrný občan, a tak si této volnosti budu náležitě užívat. Podívám se, kam jen se dá. 

Majda Hellerová
1. AG
2. Hodiny náboženství
3. Ano, o tom, jak čas strávený 
na AG ovlivnil můj život
4. Svolávat třídní sraz! :)
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Márinka 
Kopecká

1. Máma (nebo Kabí - 
Péťova přezdívka)

2. Rekolekce v VIII. 
ročníku

3. Ne, řečí už je hodně
4. Za 10 let budu mít 9 

dětí, budu chudá a žena 
v domácnosti

Julie Kochová
1. „máma“ ve frontě v sýrárně na 
rohu Korunní a Kladský
2. TYRŠ
3. Tisíc a jeden piknik
4. pípat u pokladny v Alboši? 
(v Albertu, pozn. red.)

Marian Boubel
1. pivo? (popravdě 

asi „máma“)
2. Tojmrvýlet „Po 

stopách A. Stiftera“
3. Ano, o nesmrtelnosti chrousta

4. doufejme, že brát hodně peněz za 
málo práce
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Marek Novák
1. Nevím. Asi 
máma (tradičně).
2. Do školy chodím 
už 13 let, ale za 8 let 
na AG je to společ-
ňák. 
3. Ne.
4. Asi dýchat. 

Magda Raušová
1. Vzhledem k tomu, že si to nikdo 

nepamatuje, asi to nebylo nic objevného...
2. Zážitků bylo dost, těžko říct, který byl nejdůležitější. Ale myslím, že 
celých osm let na AG je takový jeden nezapomenutelný zážitek asi pro 

každého (ať v pozitivím nebo v negativním smyslu slova...).
3. Tak to v plánu vážně nemám - možná právě proto, 

že netuším, o čem by byla...
4. Tak to se uvidí až tak za těch 10 let... Je-

likož člověk teď ani neví jistě, co bude dělat 
za rok, dá se poměrně těžko odhadnout, co 

bude dělat po 10 letech.

Marie Bendová
1. Pavlo.

2. Jak nás po společňáku parchanti z 
nižších ročníků nepustili na vlastní 

áftr, protože se tam rozváleli
a my neměli kam jít.

3. Jak nás po společňáku parchanti z nižších ročníků nepustili na 
vlastní áftr, protože se tam rozváleli a my neměli kam jít.

4. Buď budu hrozně slavná a bohatá a nebo ne.

Lucka Poskočilová
1. Své první slovo si bohužel 
nepamatuju, ale má první kresba 
prý byla Svéradická pípa.
2. pikniky a TYRŠ
3. Ráda bych napsala pojednání o 
piknikové kultuře a mé další dílo 
by se mělo věnovat Tyršovi.
4. svačinářku

1. JAKÉ BYLO 1. SLOVO, KTERÉ JSI UMĚL/A ŘÍCT?
2. JAKÝ JE TVŮJ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁŽITEK ZA SKORO 8 LET ŠKOLY?
3. CHCEŠ V BUDOUCNU NAPSAT KNIHU? O ČEM?
4. CO BUDEŠ ASI DĚLAT ZA 10 LET? 
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Marcel Ramdan

1. Ham, to bylo mé první 
slovo...

2. Můj nejdůležitější 
zážitek trvá od prvního 

dne, kdy jsem vstoupil do 
místnosti 102.

3. Knihám se nebráním, ale ony na mne nečekají.
4. Budu chodit po světě, hledat otázky, 

ale odpověď, že by nikde?

1. JAKÉ BYLO 1. SLOVO, KTERÉ JSI UMĚL/A ŘÍCT?
2. JAKÝ JE TVŮJ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁŽITEK ZA SKORO 8 LET ŠKOLY?
3. CHCEŠ V BUDOUCNU NAPSAT KNIHU? O ČEM?
4. CO BUDEŠ ASI DĚLAT ZA 10 LET? 

Zuzanna Marie Anna Veronika Augustina Žádník.
1. ne, ne, ne, ne
2. Herr Täumer
A oslovení „beruško“, páč tak mi jinak nikdo neřiká.
3. Chci, leporelo. O zvířátkách a bude celé nezbedné. Všechny slova 
budou poskakovat po stránkách, žížaly se budou kamarádit s vrabčá-
kama a bude ilustrovaná tak, jak se to nedělá (žirafy totiž prý nemají 5 
nohou a ryby prý nemluví).
4. Zatápět v kamnech.

Honza marťan Martinovskej
1. křá (tak dělá havran)

2. Když jsem nechal zmoknout třídnici na školním balkóně a 
pak jí den a noc přepisoval. 

3. Jo. měla by být o slonovi, kterýmu 
by se něco přihodilo, 

a on by pak už nikdy více nebyl slonem.  
4. Za 10 let už možná budu cikánem, což je můj sen.  

Eliška Slunečková
1. Nevím:)
2. Obdržení osobní mrazírny v podobě skříňky přesunuté ze třídy do 
suterénu.
3. Strašně dlouhej autobiografickej román, takže kupujte, kupujte a
těšte se, zvl. Kapitola 2004-2011.
4. Při troše štěstí nebudu prodávat kradené mobily ani mýt okna v 
bance.
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Marie Zídková
1. Na moje první slovo si už doma nikdo nevzpomíná, ale s oblibou mi 
předhazují, že jsem ráda nosila na nohou „skandálky“.
2. Nevím, asi bych nedovedla vybrat jeden nejvýznamnější zážitek, ale 
za co jsem škole a hlavně naší třídě vděčná, je jedinečná atmosféra, 
ve které jsem měla možnost těch osm let strávit a která podle mě nepa-
nuje na všech školách.
3. Tak do toho bych se raději nepouštěla, ze slohů jsem dostávala dob-
ré známky jenom omylem ;-)
4. S nostalgií vzpomínat nad fotkami z maturitního plesu ;-)

Martin Krofta
1. Nějaká volovina.

2. Asi poslední vysvědčení.
3. Každopádně ne.

4. Budu mít krásnou rodinu, 
hromadu dětí a budu 

moc šťastnej. A jestli to 
nevyjde, tak budu dělat 

maturitu na AG.

Odpovědi Jana Guziura redakce bohu-
žel ztratila, Jan Řehák, Jakub Rissaweg a 

Martin Pola odpověděli mlčením, Monika 
Hercíková odpověděla smíchem.
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AŽ BUDEŠ CHTÍT U(ŽA)SNOUT, MŮŽEŠ SI PŘEČÍST PÁR JEJICH DĚL Z LET 2008, 2009 A 2010. 
TÉMATA SLOHŮ VYMÝŠLELA VĚTŠINOU PANÍ PROFESORKA KROFTOVÁ, NAD TEXTEM JE VŽDY 
UVEDEN NADPIS PRÁCE. JSOU TU POUZE ÚRYVKY, PŘEPSANÉ PODLE ORIGINÁLU, VČETNĚ 
NĚKTERÝCH CHYB (VČETNĚ SLOVA „POKLÁNOSILI“). PRÁCE BYLY POUŽITY SE SOUHLASEM 
AUTORŮ, (KROMĚ HONZY TREFNÉHO) NEJSPÍŠ OBSAHUJÍ TISKOVÉ CHYBY. ILUSTRACE: JULIE 
KOCHOVÁ. 

Vojta Palán 7.B - Slang kolem mě
...Každý člověk, který chodí do školy, musí ovládat studentský slang, bez něhož je ztracen v bludišti po-
divných slov v ještě podivnějších větách. Mezi nejčastější slova patří vůl, prófa, úča, říďa a idiot. Tato slova 
obvykle označují osoby vyskytující se ve škole.
 Jistě se vám též budou hodit slova jako čédina, mat(i)ka, ňémina, anglina, ale i tělin. Tato slova nao-
pak označují předměty, které naprostá menšina těchto podivných lidí pohybujících se ve škole učí.
 Pro studenty známá slova, pro učitele méně jsou např.: zátah, záhul, vopruz, flákárna a uspávačka.
Naopak většina studentů nezná slova jako řád, pořádek, píle nebo příprava na písemku...

U M Ě N Í
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Anička Stehlíková, 7.B - Recept na zdravý životní styl 
...ten den mi od pusy spadla poslední hranolka mého (dosavadního) života. Ještě ten den jsem z domova 
vyházela všechny nezdravě působící věci... - sladkosti, párky, většinu příloh na pečivo, (za což mě pak mamka 
zrovna nepochválila), tabulku ze dveří svého pokoje s nápisem „Jídlo je hobby“, a dokonce i nejoblíbenějšího 
plyšáka, který vypadal jako hamburger...

Verča Vaško-
vá, 7.B - Slang 
kolem nás 
...To, v jaké 
skupině se po-
hybujeme, nás 
ovlivňuje víc, 
než si myslíme. 
A nejvíce se to 
projeví právě 
v mladistvém 
věku. Nejedná 
se zde jenom 
o jazyk, jakým 
člověk mluví, 
ale i o způ-
sob myšlení. 
Já sama jsem 
často pokládá-
na za marťana 
či přírodní 
úkaz...

Julie Kochová, 6.B - To nebylo k uvěření
...všechnu pozornost musím věnovat své bezpečnosti - nechci dopadnout jako támhleten chlapík s hlavou po-
litou pivem. „Co vás na tom fandění tak fascinuje?“ ptám se při přerušení hry muže stojícího vedle mě. „To je 
snad jasný, ne? Moje srdce tluče pro Spartičku a nenechám jí mezi těma slávistickejma hajzlama samotnou!“...

Bětka Lhotová, 6.B - Jak mít pořádek v obci, je-li nepořádek v hlavě?
 Starosta XY malebné jihočeské obce Z mi vyprávěl o boji za stoprocentní „popelnicovost“. To zname-
ná, aby všichni obyvatelé jeho obce měli popelnici. Líčil mi rozhovory s neuvěřitelnými lidskými bytostmi, 
které, jak tvrdily, neměly žádný odpad, do kompostu zatloukaly i žárovky, konzervy nejedly, obaly z umělých 
hmot se jim nehromadily a tak dále. Zkrátka všechno to byli persektivní nositelé Nobelovy ceny , kteří vyřeši-
li problém odpadů..
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Marian Boubel, 6.B - To nebylo k uvěření
...Abych na už tak drahé dovolené trochu ušetřil, jel jsem stopem. U silnice mi zastavil postarší, trochu ob-
tloustlý Řek. Podle nákladu v zadní otevřené části auta jsem poznal, že je prodavačem  a zřejmě i pěstitelem 
melounů. Byl to takový ten typický Řek - když se řekne Řek, představíte si asi takového menšího staršího 
pána snědé, sluníčkem ožehnuté pleti. Přesto, že řecky neumím ani slovo, docela pěkně jsme si poklánosili...

Magda Raušová, 6.B - To nebylo k uvěření
...Děti se už začaly seznamovat s terénem, když v tom se objevil malý koloušek. Koloušek nás začal očichávat 
a nikdo nevěřil svým očím, jak je přítulný. Nejdříve se to všem líbilo, ale když začal koloušek trochu dorážet, 
děti začaly ječet a pobíhat po lese. To malému zvířátku samozřejmě ještě dodalo odvahu a začalo být ještě 
přítulnější, až nám to začalo být divné...

Eva Orossová, 6. B - To nebylo k uvěření
...Závodníků je celkem patnáct. Ne všem se ale podařilo úspěšně si poradit se startem. Mnozí i přes pokusy 
trenérů a fanoušků navést své favority správným směrem zpanikařili po zahajujícím výstřelu a s kňučením 
nebo naopak zuřivým řevem obrátili se ke svým soupeřům zády. Pár se jich rozběhlo do publika, kde svými 
dravými projevy nesouhlasu s celou akcí, která byla možná pod jejich důstojnost, vyděsili mnohé diváky, 
kteří se dali na útěk...

Eliška Slunečková, 6.B - Zdravý životní styl
...Pak tři hodiny sedím nad učením, opět vzpřímeně. Po dlouhém sezení není nic zdravějšího než vyjít si na 
procházku. Z nějakého záhadného důvodu však umírám hlady a nechám se tudíž zlákat párkem v rohlíku. To 
bohužel znamená, že cestu zpátky budu muset zvládnout sprintem...

Jan Guziur 6.B - To nebylo k uvěření
...Vejdeme dovnitř a jako první mě upoutá chlap v kšiltovce. Má dlouhé vlasy a vousy a z plechové krabičky 
vyndavá igelitový sáček s trochou bílého prášku. Obsah vysypal na stůl, udělal dva řádky a už ho nosem nata-
huje. „Chceš taky? Za dvě kila je tvůj! Prvotřídní matroš!“ S díky odmítám a postupuji s přáteli dále do útrob 
klubu...

Vojta Palán, 7.B - Zdravý životní styl
...Mimoto je velmi krásný pohled na vypracovanou postavu, kterou neocení jen opačné pohlaví, ale můžete 
vzbudit respekt i u kamarádů či kolegů v práci. Vypracovaná postava nejen dobře vypadá, ale má své využití i 
mimo tělocvičnu, protože i dnes existují činnosti vykonávané hrubou silou. S dobře vypracovanou postavou 
se ani nemusíte bát jít v noci sám po městě...

Marie Zídková, 7.B - Slang kolem mě
...„Nevíš, kde jsem zase nechala ty strouháky?“ „Půjčíš mi, prosím tě, šperny?“ nebo třeba „tak ti mi dneska 
urval ruku a hnal se se mnou na ten kolmák jak šílenej, div že cestou nekozloval a těsně před ním mi štycnul 
a vyválel mě v louži“...
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Jan Řehák, 6.B - To nebylo k uvěření
...A vskutku, díky pestrosti jídelníčků 
místních stánků je na zemi spousta 
cákanců, jež by se daly nazvat „šavle alá 
multicolour“, což vypovídá o tom, že se 
holt nemá mixovat pivo s vínem a pro 
jistotu to splachovat kořkou...

Péťa Kopecký, 6.B - pořádek na AG
pán Š: „Pocem! Hoď ty boty dolů a ode 
dneška budeš chodit bos!“
pán M: „Tak já je tam hodim.“
pán Š: „Neser mě a vypadni!“...

Honza Šebík, 6.B - To nebylo k uvěření
...Alfons, obohacen novými vědomostmi 
z Týdne a cenově nadhodnocenou avšak 
výbornou minerální vodou, se vydal na 
záchod. Únava přímo sršela ze všech 
stran a jedna zářivka smutně blikala. 
Nic už nebylo moderní, čisté, rychlé až 
hektické, nýbrž ponuré a unavné. Do té 
proměněné atmosféry mi zazvonil mobil. 
Následný rozhovor mě přímo uzemnil. 
Let a naše dovolená byly zrušeny...

Jan Řehák, 6.B - Uklízet, uklízet, uklí-
zet
...Uklízení je na denním pořádku snad 
všude, a tak si shrňme jeho základní 
pravidla, dnes jen pro úklid ve škole. 
Za prvé, a to je nejdůležitější, se musíte 
řádně naučit chemii...

Tomáš Černý, 6.B - To nebylo k uvěření
...Profesorka se nám snaží vtlouci do hlavy nesmyslné vzorce a vůbec ji netrápí, že nikdo nedává pozor. „Jaký 
bude graf funkce s absolutní hodnotou, Tomáši?“ Až po dvou zopakováních jsem si vědom, že jsem tázán, ale 
ji nijak nepřekvapí, když ze mě nic nevypadne... Po matice následují dvě hodiny tělocviku, a já se již nemohu 
dočkat slibovaného volejbalu v naší AG hale, která by do sebe bez problémů dokázala pojmout i pingpongový 
stůl...
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Martin Krofta, 6.B - To nebylo k uvěření
...Po vstupu jsem spatřil pár herních automatů, řadu stolů, u kterých sedělo několik rusky se bavících občanů, 
a také bar s výčepem, za kterým se ukrýval chlápek s náušnicí. Po pár metrech mě však praští do nosu cha-
rakteristická vůně oné zelené rostlinky, která je dnes bohužel asi už všude...

Marťan Marťan, 6.B - To nebylo k uvěření
...Naskýtala se mi podívaná na neživé věci, a čas od času na věci dříve živé, ale nyní mrtvé. Třeba na mrtvou 
duhu, ležící jako píchlá duše z kola na louce. Mrtvý blesk, který příliš silně uhodil do země a zůstal ležet jako 
zkroucený kus drátu. Mrtvý mrak, podobný velké mokré peřině...

Márinka Kopecká, 7.B - Kvaltování toliko pro hovado dobré jest
...Představme si na úvod, že letíme nad městem. vypadá z výšky dost mírumilovně, téměř jako čokoláda s 
okýnky prožranými od červů. Když si povšimneme oněch červíků, již padáme dolů. Letíme dlouho v tichu a 
najednou dopadneme rovnýma nohama do rušné ulice v centru provrtané hmoty...

Péťa Němec, 7.B - Zdravý životní styl
...když najednou nějaká slečna v dáli běží, snažíc se stihnout tramvaj. Řidič tramvaje je správný chlap, roz-
hodne se proto na slečnu počkat. Ale co to bylo platno - slečna v plné rychlosti naráží do dveří... Bohužel 
slečna byla tak prostorově výrazná, že skrz dveře neprošla - zkrátka zůstala trčet. nemohla tam ani zpátky. 
Nevydržel jsem se na to dlouho koukat, tak jsem šel pěšky a cestou přemýšlel, jak je to strašné - kdyby jen ona 
slečna žila zdravěji...

Honza Trefný, 7.B - Zdravý životní styl
...co tedy ono zdraví vůbec je? Jak praví lidová moudrost, je čistota půl zdraví, ale kde je ta druhá půlka? Z 
každodenního života bychom mohli vyvodit, že se ono zdraví schovává za každým rohem. Inzerují ho v jo-
gurtu, v másle, ve snowboardech, v mléku i všude možně jinde. Ale co to tedy to zdraví opravdu je, když jeho 
jedna půlka se schovává v čistotě a druhá v jogurtu?... 
„Když budeš jíst hodně špenátu, budeš zdravý jako ryba“ To jsem slýchával od maminky již odmala. Ale s 
odstupem času mi tato věta nesedí. Kdo může opravdu potvrdit, že je ryba zdravá? Každodenně můžeme 
vidět u řek vyplavené a smrduté ryby, které se staly obětmi parazitů či jiných neduhů. Je tento stav považován 
za ideální stav naprostého zdraví?...

Péťa Kopecký, 7.B - Všeliké kvaltování lidské toliko pro hovado dobré jest
...“Musím uvařit knedle, které jsem svýma rukama uhnětla, a přidat k slepici, co jsem ukradla, bych si žaludek 
naplnila, dobře pojedla, stádo zlodějů zplodila a na schodech se zabila.“

Anna Macháčková, 7.B - Zdravý životní styl
...Po koupeli se natřete hydratačním tělovým mlékem a naneste pleťovou masku podle toho, jakou máte náladu 
- můžete zvolit okurkovou nebo třeba medovou, záleží na vás. Po celý den se nesnažte stihnout to, co jste během 
týdne nestihly. Radši si přečtěte nějakou pěknou knížku, poslechněte si své oblíbené cédéčko a jděte se projít...
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Pasové džíny oblíbené křesťanské značky Wu Thi
Kim ležérně spadlé na boky, domácí papuče a se-
střih ála Rumcajz jsou tou pravou trefou do černého. 
Velmi oceňujeme také skutečnost, že nezapomněl 
naskočit do rychlíku módy a zachytil tak velký návrat 
batiky zpět na výsluní. Jeho batikovaná taška je tím 
pravým stylovým doplňkem! 

Stále stejný, stále skvělý 
Že černá a bílá je stále v kurzu, ví dobře i pokračo-
vatelka Coco Chanel a stálice na módním AG-nebi. 
Její outfit je vždy dokonale upravený a ačkoliv by se
někomu kombinace pouhých dvou barev mohla zdát 
fádní až nudná, ona v nich vypadá úžasně od závoje 
až k patě. Někdy se vyplatí sázet na jistotu!
 
David Beckham s koštětem 
Jako zlatý zub mezi mlíčňáky se vyjímá tento jedi-
nečný muž mezi ostatními pracovníky školy. Ač je 
jeho posláním manuální činnost, je vždy dokonale 
šik. Baseballová čapka mu na hlavě sedí jako pr**l na 
hrnci a jeho hoperskou mikču by mu mohla závidět 
lecjaká těhulka. Dáváme palec nahoru, jen tak dál!

Módní AGentky tentokrát nenavštívily valentýnský 
večírek na ničem menším než slovutném Arcibiskup-
ském gymnáziu. A u všech, které si vzaly do parády, 
nemusely šetřit superlativy! Ačkoliv jsou platy ve 
školství více než bídné, na AG platí „Za málo peněz 
hodně muziky“! 
 
Wow! Sexy dračice! 
Důkaz, že lze atraktivně vypadat i po třicítce. Štíhlou 
postavu této mladistvě vypadající šťabajzny podtrhují 
výborně upnuté kostýmky a vždy perfektní sladěnost 
outfitu od prádla až po doplňky - jako např. hrnek.
Další plusové body dáváme za trendovní botasky na 
podpatku, které jsou žhavým hitem poslední sezony 
a sexy rudou hřívu, která rozpálí lýtka úplně každé-
mu. 
 
Ležérně do práce i na večírek 
Forma následuje funkci a z dokonalého provedení 
funkce vyplývá krása, vyznával otec moderní archi-
tektury Le Corbusier. Tímto heslem se řídí i další 
z našich „obětí“, což je v její případě proklatě dobře. 

Inzerce:
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KOHO BYSTE SI V PŘÍŠTÍM FUNKČNÍM OBDOBÍ 
PŘEDSTAVOVALI JAKO ŠKOLNÍHO VÝCHOVNÉHO PORADCE?

Tak zněla otázka, na kterou jsme hledali odpověď mezi bezmála dvěma sty respondenty, studenty AG. 
Původní záměr byl provést anketu také mezi zaměstnanci školy, ovšem od tohoto nápadu bylo upuštěno po 
zjištění, že většina těch, kterým AG dává více peněz než si od nich bere, odpovídat buď odmítá nebo odpoví-
dá bezzubými frázemi nebo průzkum záměrně znevažuje navrhováním naprosto nevhodných osob.

Alespoň studenti naštěstí vzali průzkum zodpovědně, takže se můžete podívat, kdo by byl za výchovného 
poradce zvolen hlasem lidu (kdyby nevolil pan ředitel).

Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho kariérních vzestupů.

A N K E T A
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H O R O S K O P

BERAN 
Ve čtvrtek a v pátek se nebojte změnit svoje kaž-
dodenní zvyklosti a nemějte strach se podívat do 
neznámých vod. Z důvodu častých slunečních erupcí 
a vlivu planety Neptun vás může po původních oče-
kávání překvapit zklamání.
Motto: „Jak si co uděláš, tak to máš!“
Peníze: Je nejvyšší čas investovat. Výše domácího 
HDP se po dvou letech konečně vyrovnala své výši v 
polovině roku 2008. To povede k nárůstu poptávky 
především po luxusních předmětech, jako je např. 
zlato, umění, drahá auta, víno a dobrý alkohol.

BÝK 
Postavení hvězd napovídá, že není ideální doba vě-
novat povinnostem přehnané úsilí, stejně by to bylo k 
ničemu. Pokud vás za to někdo bude kárat, nevšímej-
te si ho a flákejte se dál.
Motto: Práce kvapná málo platná.
Peníze: Až budete chtít zaplatit větší částku, zjistíte, 
že tolik peněz nemáte.

BLÍŽENEC 
Cola, chipsy, pizza a teplé pivo není příliš dobrá vol-
ba k snídani- mohlo by se Vám udělat špatně. Počí-
tejte s tím, že si přinesete domů něco, co Vás později 
bude mrzet.
Motto: Jste to, co jíte.

Peníze: Dávejte pozor, at´ Vám někdo nenaúčtuje 
více peněz, než mu správně přísluší.

RAK 
O víkendu přijde ideální čas vytapetovat dětem po-
koj. Počítejte však s tím, že z toho nebudou zrovna 
nadšení. Před stresem utečte do přírody.
Motto: „Komu se nelení, tomu se zelení.“
Peníze: Vedle uměle navýšeného růstu hospodářství 
např. v Číně je třeba si všímat sice méně výrazných, 
ale zato necenzurovaných progresivních států, jako 
je například Brazílie. Nejvíce vynese investování do 
výroby právě v Brazílii.

LEV 
Dejte pozor, at´ se před někým neztrapníte. Radši se 
někam schovejte. Nebojte se kritizovat a být kritizo-
váni, můžete tak lépe napravit své chyby a srovnat 
neshody.
Motto: Kdo nic nedělá, nic nezkazí.
Peníze: Nebudete mít peníze, dokonce se zadlužíte.

PANNA 
Silný vliv Marsu zapříčiní Vaší uvolněnost a výbor-
nou náladu. Nebojte se riskovat. Uvědomte si však, že 
ne všichni jsou na stejné vlně jako Vy.
Motto: Make love, not war.
Peníze: Neřešte peníze, jsou důležitější věci.

PŘEČTI SI JAKÉKOLI ZNAMENÍ, A VŠECHNO SE TI SPLNÍ.  ALE DÁVEJ NA SEBE PROSÍM POZOR. ČTI 
S ROZUMEM A S MÍROU,  PRO RADOST, NE PROTO ABYS CO NEJRYCHLEJI PŘEČETL. STEJNĚ JE 
DNEŠNÍ SVĚT KONZUMNÍ. 
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VÁHY 
Očekávejte tragédii v rodině, počítejte i s krachem 
doted´ št´astného vztahu a dlouhým obdobím de-
presí. V tomto období se snažte omezit kofein.
Motto: Vždy může být ještě hůře.
Peníze: Je nejvyšší čas uzavřít pojištění domácnosti 
a pojistit si auto. Též plánujte možnost důchodové-
ho spoření. Po zavedení povinného důchodového 
spoření hrozí vznik kartelu.

ŠTÍR 
Nový vztah hledejte na jakékoli oslavě- mezi vese-
lými lidmi. Rozhodně byste na této oslavě neměli 
chybět. Pro jistotu se vyhněte vaření, výsledek by 
Vás nemusel potěšit.
Motto: Kdo se bojí, nesmí do lesa.
Peníze: Nechte ostatní za sebe zaplatit, udělají to 
rádi a navíc ušetříte.

STŘELEC 
Máte málo času a pocit, že Vám nikdo nerozumí. 
Bohužel Vám opravdu nikdo nerozumí, zkuste být 
jasnější. Svůj vztek si nevylévejte na ostatních, raději 
jděte do posilovny.
Peníze: Neočekávejte růst hodnoty USD a EURA, 
raději investujte do východoasijských měn. Počítejte 
též s nepokoji v arabském světě, které se promítnou 
růstem ceny ropy. Na druhou stranu nepokoje odlá-
kají potencionální turisty do této oblasti.

KOZOROH 
Máte spoustu energie a dokážete se soustředit. Místo 
zábavě se věnujte intelektuální činnosti. Večer si po-
slechněte Vaší oblíbenou hudbu.
Motto: Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geni-
ální se je snaží nedělat.
Peníze: Neřešte peníze, jsou to jenom kusy papírů a 
kolečka z kovů.

VODNÁŘ 
Horoskopy pro Vodnáře došly.
Přychystejte se na to, že to bude docela nuda. Roz-
hodně nepotkáte lásku.
Snažte se co nejméně litovat sami sebe.
Motto: není
Peníze: teké tentokrát se budete muset obejít bez 
nich.

RYBY 
Pokud zahnete vlevo, potká vás štěstí, a pokud za-
hnete vpravo, čeká vás překvapení. Pokud vyberete 
překvapení - tedy pokud čtete dál - tedy teď - čeká 
vás štěstí v Herna-baru U Lakomé Barky, otevřeno 
nonstop, Sázavská 26.
Motto: Z boje se vrať se štítem nebo na štítě, ale ni-
kdy ne bez štítu.
Peníze: se budou pomalu vytrácet........ ........ ........ 
........ ....... ....... ......... ........ ...... ....... ..... ......... .... ........        
.......... .       .......... ........................................ . .......... ....... 
......... ..... ........ .... ....... ............... ..  .. ......... . ........... . 
....... . . ......... . ..  . . ......... . . .............. ...... z kapsy.
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Epilog
Měli jsme Tě rádi, drahá školo, ale než nám spadneš na hlavu, dovol, ať Ti důstojně poděkujeme. Změnila jsi 
nám život, stála jsi při nás v nejrychlejším období života, naučila jsi nás žít. 
Tvé zdi od nás okusily mnohé a i my jsme okusili od Tvých zdí mnohé. Někdy svítilo slunce, někdy vyšel i 
měsíc a často se nad námi stahovaly mračna, ale stěny instituce byly vždy jak Zelená míle v úpravě na bílo. 
Každý odsouzený si poctivě odseděl natvrdo svých osm let. Dojem více než působivý. Jen ostrahu nahradila 
přezůvková policie. A tím jsi nás, hromado cihel, učila skutečnému životu, životu plnému absurdity, hlůpáků 
a samoúčelných nařízení. Tvůj soukromý Kocourkov je nádhernou alegorií světa. Svou vlastní neschopností 
jsi nás učila poradit si svépomocí, učila jsi nás, jak přelstít písemku, jak přemluvit profesory. Tím, že jsi nás 
nutila přemýšlet, jsi nás naučila mnohonásobně více, než prostým biflováním.JsmeTizatvouneúmyslnou
výuku vděčni. 
Nikdy se Ti nepodařilo přetavit nás v ingoty, nikdy se Ti nepodařilo umlčet hlas studentů. Proti vůli generál-
ního jsme nechodili s mávátkami vítat pohlavára, který byl veden Potěmkinovou vesnicí. Iluze spokojenosti 
jsme se nezúčastnili. Ani v dobách, kdy si selský rozum vzal dovolenou jsme nepřestávali doufat ve změnu. 
Změnu, která konečně odhalí smysl Tvé existence. Ty jsi tu pro studenty, nikoli naopak! 
Přejeme Ti, ústave, ať ze Tvých dveří vychází jen chytří lidé. Děkujeme, že se z nás nestaly kadeřnice, děkuje-
me, že ve tvých útrobách stále kvete láska, děkujeme, že Tě můžeme nazývat naší školou. Naše cesty se roz-
cházejí, ale Ty zůstaneš navždy nesmazatelně vepsaná v našich srdcích.

 Martin Jarolímek 8.A  
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