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Tak, je to tady.
Letos poslední číslo Agónie, plné nadějných vyhlídek na léto, na odpočinek od povinností pracovního a studentského kolotoče a hlavně na pro nás dvouměsíční prázdniny, které
se nám už teď hojně zaplňují oblíbenými aktivitami. Vypnutí mozku a provětrání hlavy mimo školní haly nastane už každou chvílí, proto i toto číslo není nijak náročný oříšek i pro ty
nejunavenější, meloucí z posledního.
Dočtete se o krásných místech, které o prázdninách doporučujeme navštívit, můžete
se začíst do několika rozhovorů s letošními školními hvězdami v oboru a také narazíte na
drobnou věštbu, co vás čeká v následujícím ročníku. To vše doprovodí již klasicky nádherné
ilustrace od Kačky a Báry sazba — se kterou se tímto se slzou v oku v redakci loučíme — a
také fotky našich talentovaných fotografů.
Přejeme všem příjemné počtení a hlavně maximálně užité prázdniny.
Nashle v září!
Justý a Linda •
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Zde vám přinášíme unikátní vydání Krát-

kých zpráv! Nebudeme se totiž ohlížet za
tím, co se událo, nýbrž hledíme ke světlejším zítřkům!
#ZVyhlídkySvrchovaněNadVěcí
#UžVčeraByloPozdě

I letos se s námi budou loučit někteří naši

drazí profesoři — pan profesor Málek, Vojáček a Trepeš a paní profesorky Paseková a
Kuncipálová.
#SPánemBohem #AGBudeVzpomínat

Tisk a Agónie se od září stanou zase neroz-

lučnou dvojkou. A stále bude plná barvy za
velmi přívětivou cenu!
#NovýStart
#SnadBudemeŠlapatJakoHodinky
#Děkujeme<3

Rekonstrukce školy je skoro za rohem. Ně-

jaký čas se na AG možná podíváme méně,
avšak až bude hotovo, budeme se moct vyšperkovanou budovou nabažit do libosti!
#NovéProstředíNovéMožnosti #LevelUp

Kilián Benda, VII.A
Vítek Frei VI.A
Martin Janata, VI.A
Zuzana Rosenbaumová, VIII.B

A nakonec prázdniny! Vážení, dočkali jsme
se!
#KonecDobrýVšechnoDobré •

obálka + ilustrace
Kateřina Vrtišková, VI.A

sazba

Barbora Hnyková, VII.C

agónie, červen 2021
Vyšlo v elektronické podobě
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Justýna Tůmová a Linda X. Součková

Vyhlídky do dalšího ročníku
Pomalu za sebou máme jeden celý ročník – jedinečný a neopakovatelný – avšak pro studenty
rok pod vámi se naopak teprve otevírá. Co tedy jednotlivé třídy můžou „těm pod nimi“ do dalšího studijního roku slíbit?
Sešlo se nám mnoho odpovědí (moc za ně děkujeme!) různých charakterů, tak snad zde získáte alespoň střípek do vaši jistě už ucelené představy o dalších letech strávených na AGéčku ;)).

Miriam Žytková

Tipy na prázdninové výlety po česku pro milovníky
přírody i umění
Prázdniny se blíží. S prázdninami se spoustě lidí vybaví nádherná písečná pláž, palmy se zelenými listy, stříbrně se lesknoucí moře a skřehotající rackové …
Letos se to ale kvůli pandemii COVID – 19 komplikuje, přesto se však i u nás najde spousta
míst, která stojí za návštěvu – a právě některá z těchto míst bych vám chtěla představit.
Pro zájemce o umění doporučujeme návštěvu Bílkovy vily v Chýnově, kde se nachází expozice mnoha jeho krásných soch,
několika zajímavých obrazů a památník. Po
celé fasádě domu jsou rozmístěny nápisy,
znaky a figurální reliéfy, což vypadá velmi
hezky.

Chýnovská jeskyně
O této jeskyni jste určitě všichni aspoň
jednou slyšeli. Je to národní přírodní památka ležící v Dolních Hořicích východně
od Tábora a je to jeden z nejvýznamnějších krasových útvarů Jižních Čech. Je tvořena převážně barevnými vápenci a horninou zvanou amfibolit. Sice je tam možnost
spatřit malinké stalaktity, ale jinak neoplývá
výraznou krápníkovou výzdobou. Byla objevena v roce 1863 při práci v selském kamenolomu, ale k jejímu zpřístupnění došlo až
roku 1868; jednalo se tedy o první zpřístupněnou jeskyni v Čechách.

Vyhlídky do sekundy
...aneb co na nynější primány po prázdninách čeká?
“Hodiny matematiky plné hledění na tabuli, která je popsaná něčím co vůbec nechápete a doufání, že se z toho nebude psát
písemka.”

“Těžší učení.”
“Skoro stejný jako prima, jen o předmět
navíc.”
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Pro občerstvení doporučuji restauraci U
Vaňků při výjezdu z Chýnova směrem na
Pelhřimov.
Želivský klášter
Želiv se nachází přibližně 14 km severně
od obce Pelhřimov. Slavný klášter, který se
zde nachází, byl založen roku 1139 Soběslavem I. jako klášter benediktinů, který ale
jednou vyhořel a dvakrát byl vypálen husity.
Ti ale po husitských válkách odešli a klášterní majetky obsadili šlechtici. Klášterní
obec obnovil strahovský opat Jan Lohel. Roku 1680 začala velká rekonstrukce kláštera.
Roku 1712 znovu vyhořel a v letech 1713 –
1720 byl přestaven podle plánů Jana Blažeje
Santiniho – Aichela, který jej upravil do stylu barokní gotiky. Další požár klášter zastihl v roce 1907, poté byl potřetí a naposledy
opraven.

Je zajímavé, že v jeskyni přezimují netopýři a jiní letouni, hlavně netopýr řasnatý,
který zde má největší přirozené zimoviště v
Česku, ba dokonce v celé Evropě! Převážně
u vchodu do jeskyně můžete najít i zástupce
bezobratlých, např. některé plže. Žije zde také můra stepní a čtyři druhy chrostíků.
Co se týče vody, teče v jeskyni malý podzemní potůček, ke kterému se váže pověst o
kouzelné vodě a dědečkovi, který u ní vysedává s hrníčkem.
Uvnitř jeskynního systému se pak nachází kaple svatého Vojtěcha, kterou poznáte
podle velkého kříže uvnitř jeskyně.

Roku 1950 byl však klášter zrušen a po
šest let sloužil jako internační tábor pro
5

politicky nepohodlné kněží. Roku 2011 zde
ale byl obětem komunistického režimu vystavěn památník. Na začátku srpna 2019 se
zde konal jeden z ročníků Smírné pouti, při
níž byl odhalen památník – bronzová socha
Ježíše Krista na kříži.

Muzeum Rekordů a kuriozit v
Pelhřimově
V tomto zajímavém muzeu v Pelhřimově
se nachází řada exponátů, které jsou nějakým způsobem NEJ, Muzeum mapuje výjimečné výkony českých a světových rekordů
a rekordmanů, z nichž mnozí jsou zapsáni
v České knize rekordů a někteří také v Guinnessově knize rekordů. V pěti zrekonstruovaných patrech Dolní brány se podařilo
shromáždit unikátní exponáty, které nenajdete jinde na světě. Návštěvníci se tu na
jednom místě ocitnou zároveň ve světě miniatur i nadměrných kuriozit. Expozice je
složena jak z 3D exponátů, tak z fotografií
zachycujících jedinečné momenty z uplynulých ročníků festivalu „Pelhřimov – město
rekordů.“ Mezi vystavenými předměty uvidíte třeba nejmenší jízdní kolo, největší kartáček na zuby atd.

Po roce 1945 zde byla pobočka psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě a budovy kláštera silně zchátraly, ale roku 1990
byl klášter obnoven a v následujících letech
pečlivě opraven. 8. 2. 2010 byl zapsán na seznam národních kulturních památek.
Pro milovníky kultury máme dobrou
zprávu – už od roku 2010 se zde každý rok
na přelomu července a srpna koná hudební
festival zvaný Želivské kulturní léto.
Želivský klášter je velice krásné místo, a
kdybyste se tam chtěli třeba na pár dní zdržet, je tu rovnou v klášteře hotel, restaurace
a k dispozici je i klášterní pivovar.

Součástí muzea je také výstava s názvem
Zlaté české ručičky. Sídlí v Domě dobrých
dnů a jsou zde vystaveny modely ze zápalek
(to muselo dát práce! 😊). Také se tu najde
třeba obraz Mony Lisy z rýže či parní stroj
ze skla.

Pro zájemce plánek kláštera:

Jako poslední část výstavy jsou v zahradě
Domu dobrých dnů vystaveny obrovské exponáty jako obří ježek v kleci (pro fanoušky
J. Foglara a Rychlých Šípů 😊) nebo Čajová konvička, Pelhřimovský hrnec, Nerezový
trychtýř či Příbor enormních rozměrů.

Sebastian Sallfelner

Fotografie

Když už budete v Pelhřimově, můžete
se zastavit v děkanské zahradě (kousek od
náměstí), kde jsou voliéry s exotickými papoušky, a vyzkoušet, zda bílá kakadu Lola ještě nezapomněla mluvit, nebo si dát v
mléčném baru na náměstí vynikající zmrzlinu. •
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Benedikta Peterková a Kristina Horáčková

Nejkrásnější vyhlídky v
Praze a okolí
Petřín – Seminářská zahrada
Sem se vyplatí jít se podívat především
časně zjara na sad plný rozkvetlých mandloní, ale i celoročně je Petřín ideálním místem
pro to obdivovat Prahu stověžatou a mosty přes Vltavu. V popředí uvidíte například
kostel U Jezulátka, pak taky zlatou střechu
Národního divadla, Muzeum hudby a tak
dále. Svahu s mandloněmi se mimochodem
říká Americký svah, protože sousedí s americkou ambasádou.
Dívčí hrady
Příjemný výlet pěšky i na kole, nádherné výhledy v podstatě všude, krásné skály a
příroda. To vše jsou Dívčí hrady - a aby toho nebylo málo, nově přibyl výběh pro koně
Převalského, které můžete pozorovat hned
ze tří dřevěných vyhlídkových věží. V rámci
projektu mají pomoci k obnově původních
stepních společenstev. Dole v Prokopáku
přidávám tip na moc pěknou skalničkovou
zahrádku.

Rozhledna Cibulka
Cibulka je nejstarší vyhlídková věž v Praze, postavil ji biskup Leopold Thun-Hohenstein jako romantickou zříceninu. Nachází se v Košířích nad Plzeňskou ulicí blízko
tramvajové zastávky Poštovka v anglickém
parku, kde takovýchto drobných romantických staveb a soch můžete najít více – například čínský pavilon, který byl nedávno rekonstruován. Uvidíte Motol a Řepy, většímu
rozhledu brání koruny stromů. V parku si
můžete udělat krásnou procházku, nachází
se zde několik vodních nádrží a na stolové
hoře Vidoule jsou pískovcové skály.

Tančící dům
Výjimečný výhled se nabízí těm, kteří
proniknou na střechu Tančícího domu na
Rašínově nábřeží – buď můžete zajít do galerie na výstavu anebo si koupíte něco v restauraci a přístup se vám otevírá. Přímo od
oné korunky, kterou jste nejspíš z dálky viděli mnohokrát, pak můžete pozorovat řeku, Pražský hrad a Národní divadlo.
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Hanavský pavilon
Odsud z Letenských sadů máte jeden z
nejlepších výhledů na pražské mosty. Budova pavilonu byla postavena při příležitosti Jubilejní zemské výstavy v roce 1891,
aby reprezentovala Komárovské železárny, a
je to první litinová stavba v Praze ze železa,
betonu a skla. Po skončení výstavy ji majitel železáren kníže Hanavský daroval městu
a pavilon byl kompletně demontován a přesunut na nynější místo. Uvnitř se nachází
restaurace.

Bohnická vyhlídka
Půjdete romantickou lesní pěšinou po
modré turistické značce z autobusové zastávky Staré Bohnice, k vyhlídce přijdete zespoda a můžete se nechat výhledem překvapit, protože je třeba se na konci trasy otočit,
abyste viděli na Bohnické sídliště, protější
kopec a údolí Bohnického potoka. Je tu lavička, která je ale často obsazená. Krásnou
alternativou jsou okolní stromy, které jsou
vhodné k lezení!
Vyhlídka Úholičky
Nyní je tu jedna mimopražská vyhlídka. Najdete ji v Úholičkách, malé obci mezi Roztoky a Velkými Přílepy. Dostanete se
tam buď po naučné stezce, anebo trasou přímo od železnice. Můžete se těšit na výhled
meandru Vltavy. Po cestě navíc možná narazíte na jaderný ústav.

Prosecké skály
Najdete je na rozhraní Proseka, Libně a
Vysočan. Jde o přírodní památku, pískovcové skály ukrývají labyrint podzemních
prostor vzniklých při těžbě písku – ty jsou
ovšem bohužel nepřístupné. Nahoře stojí
vyhlídková plošina tvořená kameny zajištěnými drátěnou konstrukcí a přístupná po
lávkách z ocelového roštu. Dostanete se sem
buď po modré, která vede z Kobylis až do
Malešic, anebo po naučné stezce z Vysočan
na Střížkov.

Stříbrník
Vrch Stříbrník najdete kousek od již zmíněné vyhlídky v Úholičkách. Vydejte se po
naučné stezce z Úholiček od nádraží. Cesta
se špatně popisuje, ale s pomocí informačních cedulí a ochotných občanů se na kopec
určitě dostanete. Nabízí stejný pohled jako
již zmíněná první vyhlídka, jen z trochu jiného úhlu. •

Šiška na Ladronce
Tank – česky cisterna, do které jsou laserem vypáleny otvory, teď slouží jako rozhledna na Vypichu. Shora uvidíte Prahu 5 a
Oboru Hvězda, do které můžete rovnou taky zajít, je to kousíček. Pod ní je ještě Kavárna Šiška v podobném provedení, kde je stolek a židličky. Obě se nachází přímo na trase cyklostezky Ladronka, takže sem můžete
vyrazit třeba na brusle nebo na kolo.

Marta Majerová

Rozhovor s paní
profesorkou Chloupkovou
Téma Agónie jsou Vyhlídky - kde v ČR
je podle Vás nejlepší výhled, na který
by se měl každý jet podívat?
Za nejkrásnější výhled v ČR je považována vyhlídka z Milešovky, která umožňuje
kruhový výhled po půlce Čech.
Nutno vybrat den s dobrou viditelností,
nejlépe na podzim po dešti, kdy se vyčistí
vzduch.
Krásné výhledy jsou ale téměř odevšad,
zvláště z velkého množství rozhleden (pokud z nich není výhled jen na vrcholky
okolních stromů).

na turistiku.

Jaké máte vyhlídky do budoucnosti?
Kde byste se ráda viděla za pár let?
Za pár let se vidím jako babička svých
(zatím) čtyř vnuček na téměř plný úvazek s
doplněním pár hodin výuky na AG.
A také na zahrádce na chatě, což mě dost
baví (i když mi tam všechno žerou slimáci).

Bonus: Vtipná historka z výuky:
Tento týden mě nejvíc pobavila odpověď
v písemce ze zeměpisu, kde měl být uveden
podmořský železniční tunel.
Odpověď: mezi Evropou a Severní
Amerikou.

Co je Vaše vysněné povolání (kromě
učení)? Proč?
O tom jsem nikdy nepřemýšlela, protože učím ráda a baví mě to. Takže nevím.
Učím celý život a nic jiného si nedovedu
představit.
Kdyste se stala premiérkou, co by
byla první věc, kterou byste zavedla?
Takovéto politické ambice nemám, takže
bych na tuto funkci rezignovala.

A na závěr jeden sociologický průzkum:
Položili jsme v několika zemích následující
otázku: „ Prosím Vás, jaký je Váš názor na
nedostatek jídla v jiných částech světa?“
Výsledek byl katastrofální. V Africe nikdo
nevěděl, co je to jídlo. V západní Evropě nikdo nevěděl, co je to nedostatek. Ve východní Evropě nikdo nevěděl, co je to „Váš názor.“ V Jižní Americe nikdo nevěděl, co je to
„Prosím Vás.“ V USA zase nevěděli, co je to
„v jiných částech světa.“ •

Co se Vám líbí na návratu do školy
(prezenčně) a co ne?
Konečně osobní kontakt se studenty i s
kolegy!
Nelíbí se mi ranní vstávání, trochu jsem
odvykla.
Kdybyste měla jet na dovolenou s
někým s profesorů/profesorek AG,
kdo by to byl a proč?
Určitě bych na dovolenou jela s Michaelou Truhlářovou. Jsme spolu v kabinetě již
spoustu let, mnohokrát jsme spolu byly na
různých školeních a exkurzích a dobře se
známe. A fakt jsme se snad vůbec nikdy nepohádaly. Nejraději bychom jely do Norska

Nebušická vyhlídka - Šárka
V Divoké Šárce si ani nepřipadáte jako v
Praze, tak nádherná je tady příroda. Když V
severní části blízko Nebušic budete mít tuto
přírodní rezervaci jako na dlani a uvidíte taky Liboc a Hvězdu. Na protější straně údolí
je výrazný skalní útvar s názvem Dívčí skok.
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Vyhlídky do tercie
...co můžou od dalšího roku očekávat budoucí terciáni?
“Myslím si, že tercie je náročnější co se
týče výuky. Určitě se můžou těšit například
do Anglie, do které jsme se my bohužel nemohli podívat.”

“Těžký test ze zeměpisu, větší stmelení
kolektivu, více povídání a srandy s klukama, těžký, ale zároveň dost zábavný projekt
z angličtiny.”

“Tryhard mod!”

Marta Majerová

Jugend debattiert aneb
rozhovor s výherkyní
německé debaty

Eliška Zvolská ze 7.B se nedávno umístila na druhém místě v německé debatní soutěži Jugend
debattiert, a tak postoupila do mezinárodního kola, které se bude konat příští školní rok. Nejen
že všechny ohromila svou znalostí němčiny a schopností argumentace, ale také skvěle reprezentovala školu. Poprosila jsem ji tedy, aby nám debatu trochu nastínila.
Jak vlastně probíhá taková debata v
Jugend debattiert?
Každé debaty se účastní celkem čtyři debatující, dva obhajují stanovisko PRO a dva
stanovisko CONTRA. Soutěžící dostanou
několik týdnů předem zadané téma, nějakou kontroverzní otázku týkající se aktuálních problémů či událostí ve společnosti,
která vždy začíná slovem „soll“, v češtině tedy „mělo by“. Jakou pozici studenti zaujmou
se ovšem dozvědí až třicet minut před zahájením debaty.
Diskuze v rámci této akce mají pevně danou a složitou strukturu, celá čtyřiadvacetiminutová debata se dělí na několik částí,
stejně tak se mírně liší i role jednotlivých
debatujících. Debata začíná dvouminutovými úvodními proslovy (kde se nejvíce projevuje specifičnost jednotlivých rolí) a končí minutovými závěrečnými řečmi. Klíčová
je ale volná diskuze uprostřed debaty, kdy
je nutné adekvátně reagovat na argumenty
protistrany – celá debata je tedy velmi spontánní, nelze se na ni plně připravit předem.

Proč tě debatování v rámci Jugend
debattiert baví?
Akce Jugend debattiet pro mě byla obrovská výzva, docela nerada totiž mluvím
na veřejnosti. V rámci programu jsem dostala možnost vylepšit jak své rétorické, tak
i jazykové dovednosti. Pro vítěze kvalifikačního kola do národního semifinále byl připraven také intenzivní online přípravný seminář v němčině, který by se za normálních
okolností konal v Německu. Poznala jsem
spoustu skvělých nových lidí a naučila jsem
se lépe vyjadřovat, argumentovat, a hlavně
naslouchat druhým a být otevřená i jiným
názorům.
Baví tě debatovat i v češtině; v čem
je to jiné?
Upřímně řečeno, s debatováním v češtině nemám žádné zkušenosti. Určitě je ale
výhoda, že člověk není omezen svou slovní
zásobou.
Co vlastně znamená tvoje výhra?
Postupuji do mezinárodního kola soutěže, které se bude konat na podzim v Praze.
Důležitější než výhra, z které mám samozřejmě obrovskou radost, pro mě ale byl celý zážitek ze soutěže.

Jak ses k debatování dostala?
Projekt Jugend debattiert nám v rámci
německého diplomního semináře poprvé
představila paní profesorka Wolf. Do školního kola jsem se přihlásila jen ze zvědavosti, nemyslela jsem si, že mám reálnou šanci
postoupit.
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Co očekáváš od dalšího kola?
Moc se těším na další zajímavé debaty a
15

Vyhlídky do kvarty

na osobní setkání se soutěžícími a organizátory projektu, bude to pro mě první diskuze
naživo. Z účasti na mezinárodním kole jsem
také poměrně nervózní, s některými postupujícími studenty z jiných zemí jsem se již
seznámila na rétorickém semináři, jsou to
skutečně výteční řečníci.

...a co mají očekávat nadcházející kvartáni?
“Krizi identity.”

“Hrozný zmatek, jak stále nevíme, co kdy
máme dělat, a nikdo nám to neřekne. Prý, že
jsme velcí a na škole už dlouho. “

“Radši nic moc - čím nižší očekávání, tím
méně zklamaní…”

Komu bys německé debatování
doporučila?
Úplně všem. Když jsme si o Jugend debattiert poprvé povídali, říkala jsem si, že
něco takového není pro mě... Důležité je nepodceňovat se a nebát se vyzkoušet (byť pro
vás sebeděsivější) nové věci. •

“Chybí občanka a pan profesor Pešek.”

“Hodiny strávené nad Gimpem a Inkscapem v IVT.”

“V rámci vyučování je nám už poměrně
reálně vyhrožováno maturitou a vedou se
diskuze, z čeho bude kdo maturovat a kam
půjde na vysokou.”

“Smutný návrat v dějepisu do pravěku.”
“Krkolomné staré básně, 14 památek
UNESCA, hodiny mezi pixely a křivkami,
mrkvový dort,... taky budete sekat latinu”

“LATINA!! - je to zmatek”
“Bez práce nejsou koláče, to o kvartě platí také. Ale nezoufejte, i začátky latiny, základní funkce v matice a slepá mapa z ČR,
u které se ukáže, že skoro nikdo nezná svou
krásnou rodnou zem, se dají přežít! A s dobrou náladou to jde o to lépe. :D”

“Příprava na kvintu - výběr mezi hudebkou a výtvarkou, složité zařizování tanečních, přihlašování do seminářů.”
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Marta Majerová

EuropaSecura
Barbora Vlková, Karolína Jelínková a Karel Vondráček ze 7.C se nedávno zúčastnili soutěže
EuropaSecura. A zvítězili! Vyhráli národní kolo, což znamená, že se vydají do Bruselu. Možná si říkáte podobně jako já ještě před pár týdny, co je to vlastně ta EuropaSecura, v čem to
spočívá. Odpověď na své otázky snad najdete v tomto rozhovoru a třeba jednou taky pojedete
bojovat o vítězství v soutěži.
tedy postupně vytvářeli naši analýzu a konzultovali jsme ji s odborníky.
Z každého kraje poté postoupilo pět nejlepších týmů do ústní obhajoby. Při obhajobě jsme museli představit naši analýzu a poté čelit dotazům poroty a dalších účastníků.
Zároveň jsme si museli připravit oponenturu na naše konkurenty. K našemu údivu se
nám podařilo porazit pražská gymnázia a
postoupit tak do celostátního finále.
Celostátní finále jsme absolvovali minulý
týden a jednalo se o pětidenní pobyt na vojenské základně v Brdech pod vedením Armády ČR. Program byl velmi intenzivní jak
fyzicky, tak psychicky, bohužel ale nemůžeme moc mluvit o konkrétních aktivitách,
abychom nepokazili překvapení budoucím
účastníkům. Nicméně to byl naprosto nezapomenutelný zážitek!

Co to vlastně je ta EuropaSecura?
Všichni: EuropaSecura je soutěž pro
středoškoláky organizovaná centrem pro
evropskou politiku Europeum ve spolupráci s Armádou ČR a ministerstvem obrany a
zahraničí. Soutěž se věnuje mezinárodním
vztahům, bezpečnostní politice, Evropské
unii a NATO.
Jak jste se o soutěži dozvěděli a proč
jste se rozhodli se účastnit?
KJ: Já jsem se o soutěži dozvěděla právě v
rámci jiného programu od Europea a přišlo
mi to jako skvělá příležitost k rozšíření obzorů. Zeptala jsem tedy Karla a Báry, jestli
by do toho nešli se mnou, a vytvořili jsme
společně tým. Později jsme zjistili, že nejsme první z Ágéčka, kdo se do soutěže zapojil, a že pan profesor Hajíček soutěž propaguje pravidelně.

Co byla pro vás nejzajímavější věc
na celé soutěži? Která „aktivita“ byla nejlepší?
KV: Nejzajímavější pro mne bylo to celostátní finále v Brdech, tedy 3. kolo soutěže. V něm jsme museli absolvovat intenzivní
program, v rámci kterého jsme se toho naučili spoustu o fungování EU a zároveň si
osvojili mnoho politických dovedností.

Jak soutěž probíhala? Co jste tam
dělali?
Všichni: V prvním kole soutěže jsme
museli napsat online znalostní test. Nešlo
ale přímo o naše znalosti bezpečností politiky a mezinárodních konfliktů, ale spíše
o schopnost efektivně pracovat se zdroji a
umět dané informace rychle vyhledat.
Z online testu se postupovalo do krajského kola. V rámci krajského kola jsme museli napsat bezpečnostní analýzu na přidělené téma. My jsme se věnovali problematice
Běloruska s ohledem na prezidentské volby
minulého roku. Během celého dubna jsme

KJ: Také se mi nejvíce líbilo to celostátní
finále na vojenské základně v Brdech. Měla jsem možnost blíže poznat nejen fungování Armády ČR, ale také poznat své limity. V rámci finále jsme měli také možnost
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vyzkoušet si politické jednání v EU, to mě
také hodně bavilo.

příprava vyžádala opravdu mnoho volného
času, ale stoprocentně to stálo za to. Byl to
dobře investovaný čas, a kdybych mohla, ráda ho do soutěže investuji znovu.

BV: Pro mě to taky bylo finální kolo. Je
velice těžké vybrat jednu konkrétní aktivitu.
Nejlepší pro mě byla celková atmosféra těch
pěti dní, kterou se podařilo organizátorům
navodit. Velice zajímavé mi přišly historky
a vyprávění vojáků, kteří nám v tomto byli
plně k dispozici.

KV: Vesměs se přidávám k názoru holek. Psaní stěžejních textu analýzy bylo zaživné a obohacující. Co mě už tolik nebavilo, byly takové ty prace kolem, které člověk
dělá mechanicky, jako je formátování, zdrojování apod. I tyto kritéria jsou pro úspěch
v krajském kole zásadní, ale asi to není nic,
co by se nedalo přežít, nehledě na to jsou
to dovednosti, které se rozhodně hodí do
budoucna pro psaní jiných kvalifikačních
prací.

Co naopak nebylo tak dobré/
záživné?
KJ: Přestože psaní bezpečnostní analýzy
bylo hodně zajímavé, bylo to poměrně časově náročné a někdy jsem měla trochu problém s time-managementem a se zkloubením svých povinností se soutěží.

Co si ze soutěže odnášíte? Co vám
„dala“?
KV: Vyzkoušel jsem si to, jaké to je být

BV: Souhlasím s Kájou, celkově si
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diplomatem v zemi, která se zmítá v chaosu.
Zároveň jsem se naučil reagovat na stresové
situace.

Doporučili byste ji ostatním? Komu?
Všichni: Soutěž bychom určitě doporučili všem. Každý si v ní najde to své. Ať už
vás zajímají mezinárodní vztahy, světové
konflikty, války, politologie, ekonomie nebo
práva, určitě vás bude bavit. Ovšem i pokud
nejsou společenské vědy vyloženě vaše parketa, soutěž si můžete skvěle užít.

BV: Soutěž nás určitě posunula ve všech
ohledech. Troufám si říct, že lépe rozumím
mezinárodním vztahům, bezpečnostní politice a fungování EU. Zároveň jsme měli možnost vyzkoušet si psaní odborného
textu a následně jej obhájit. Týden v Brdech
nám přinesl mnoho nových zkušeností a zážitků na celý život. Také jsme poznali mnoho skvělých a inspirativních lidí, na které
budeme rádi vzpomínat.

Více informací o soutěži můžete najít na
https://www.europasecura.cz, tak se učitě
koukněte, stojí to za to! :) •

Vyhlídky do kvinty
...co nového čeká na ÁGéčáky v kvintě?
“Jestli jste němčináři, tak očekávejte
menší stresík z DSD.”

“Příšerně dlouhé čekání na výsledky
DSD.”

“Někteří radost nad tím, že se „zbavili“
hudebky nebo výtvarky.”

“Krásné zážitky z tanečních.”
“Hodiny a
videoprojektu.”

“Trošku smutné diskuze o tom, kdo příští rok odjede do zahraničí.”

strávené

na

“Budete mít docela viel zu tun, a taky už
to není taková sranda protože tu není pan
Kačinec.”

“První možnost chodit na seminář a alespoň trošku ovlivnit, co se musí učit.“
“Částečně děsivé uvědomění si, že ti lidé,
které jsme byli zvyklí vídat na chodbách, už
povětšinou odešli, a místo nich se tam ocitli
neznámí o hlavu menší spolustudenti.”

“Ve Vašem vlastním zájmu doufám, že
jste si jako svůj první seminář vybrali nějaký, co Vás bude bavit. Já osobně jsem byla ze
seminářů nadšená, a nemohla jsem se svého prvního volitelného předmětu dočkat,
ale teď se nemůžu dočkat, až se ho zbavím.
Tohle Vám neříkám, abych Vás vyděsila, ale
abyste se zamysleli, co opravdu chcete. Ale i
když si vyberete špatně, svět se nezboří. Seminářů je dost, a je to dobré i proto, že právě
tím, že si nevyberete nejlépe můžete zjistit,
že předmět, na který jste se těšili není nic
pro Vás, kteréžto zjištění přijde dostatečně
včas, a máte ještě tři další dlouhé roky na
to, zjistit, co Vás doopravdy baví. Tak hodně štěstí!”

“Mimo školu doufám, že taneční, které
možná bude kupodivu bavit skoro všechny
(a pro které moc přejeme, aby se mu nestavěly do cesty žádné covidové překážky).”
“A v neposlední řadě to, že se všichni trochu změní, trochu vyrostou a třeba se začnou aspoň trošku bavit s lidmi, o kterých
si ještě před pár lety mysleli, že to jsou úplní
exoti :D”
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hodiny
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Justýna Tůmová a Linda X. Součková

Studentské hlášky
nestudentskýma očima
Asi už všichni (nebo alespoň značná část z nás) máme distanční výuky po tolika měsících po
krk a už o ní asi nechceme ani slyšet. A naši učitelé snad ještě dvakrát tolik! Pojďme se však
ještě na pár minutek zastavit v tomto dlouhém období a poohlédnout se za ním trošku jiným
způsobem.
Jak je známo, mezi studenty kolují nejrůznější výroky z letošních online hodin, ovšem doposud jsme neměli tu příležitost podívat se i za druhou stranu opony. Proto jsme se zeptaly našeho učitelského sboru (kterému tímto moc děkujeme za odpovědi!) — Utkvěly i vám v hlavě
nějaké humorné výroky, studentské hlášky či úsměvné momenty z letošní nestandardní výuky?

Zde netradičně zpracované ty nejlepší perličky, které našim milým profesorům utkvěly v hlavě:
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Vítek Frei

Mise v Cardolanu
Toto je apokryfní příběh k Pánovi Prstenů z dob půlky Třetího věku, kdy Angmar a jeho Černokněžný král usiloval o zkázu Arnoru, severního království Lidí západu. Inspirace plyne především ze hry Vzkříšení Černokněžného krále, rozšíření ke hře Bitva o Středozem II. Neobsahuje
spoilery.

Vyhlídky do sexty
...a co mohou studenti čekat od ročníku šestého?
“Komplikovanou a podrobnou biologii člověka, pro některé jedince těžké IVT
(programování...)”

“Celkem flákačka, velký opakováni ze zemáku, a užívejte vytvarku a hudebku”
“Pokud můžete, odjeďte se učit někam do
zahraničí. Má to být na to nejlepší ročník :)”

“Dost blbý témata zemáku, ještě horší
matiku a těžkej projekt z IVT, jinak spoustu
zábavy jako vždy.”
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Jakožto Černý Númenorejec ve službách
Angmaru jsem se vydal i s oddílem mně podobných lidí na výpravu do Cardolanu, druhého království Arnoru. Ještě tam přebývaly zbytky Dúnadanů a naším úkolem bylo je
zničit. Vedl nás Krandûl, jeden z Prstenových přízraků. Vyšli jsme z Rhudauru, ten
padl už dávno, jako první z království Arnoru, vedle mě šli Frugdain a Nermôr, dalo by se říct přátelé, kdyby ovšem pod Železnou korunou (Znak Černokněžného krále) něco takového existovalo. S naším oddílem šel i jeden z Ermorain, temných mágů
vycvičených k moření mohylových duchů,
kteří, jsouce vyrušeni ze svého klidu a hnáni silou Ermorain, obrátí svůj hněv proti
Dúnadanům.

Najednou mě vzbudil Nermôr:
„Jdeme,“ řekl jedovatým hlasem, z nějž
ani mně nebylo příjemně. Frugdain se přímo otřásl, není z těch nejotrlejších, ale zvedá se také, skutečně jdeme.

Po několika chladných dnech jsme narazili na oddíl Arnorských vojáků. Bylo jich
více než nás a strážili několik mohyl. Už věděli, co dokáží Ermorain, a chtěli zamezit
dalšímu znesvěcování hrobů svých předků.
Bylo mezi nimi několik hraničářů, smrtících Dúnadanských střelců, další obyčejní
lučištníci a mnoho pěších vojáků z Cardolanu i Arthedainu, nejsilnějšího království
Arnoru.

Šípů ve vzduchu i štítech přibývá, teď už
běžíme. Než se stačíme srazit s nepřátelskou
silou, Nermôr padá mrtev k zemi s šípem
v hlavě. Naší momentálně nejsilnější zbraní je Krandûl a strach, proto se zdržujeme
válečného řevu, naopak, hrneme se do boje, nevydávajíce ani hlásku. Ve tvářích Arnorských vojáků se skutečně zračí zděšení,
drží však řadu ze štítů a jsou připraveni na
nápor.

Zatím nás nespatřili, ale musíme být opatrní. Krandûl ostrým šeptem rozkázal čekat
do noci a nikoho ani nenapadlo odporovat
mu. Byli s námi dva temní hraničáři, Angmarská obdoba těch Arnorských, kteří se za
soumraku vydali sledovat nepřítele.

Při prvotním útoku řady obránců zakolísaly, rozdělily se a vrhly se znovu do boje. Teď jsem zůstal uvnitř oddílu a chytám
dech. Nazgûl se otáčí a volá oním ostrým
šeptem:
„Signál!“

Dúnadani jsou ve střehu, vidí nás už z
dálky a budí své druhy. Co se dovídám od
Nermôra je, že několik málo našich lidí obešlo mohyly a že jakmile dáme signál, vpadnou i s černokněžníkem nepříteli do týla.
Naprázdno polykám, neboť bitev jsem zatím moc nezažil.
Jak se blížíme tmou, létají první šípy. Nezasáhl nás žádný, kryjeme se však už všichni
štíty, pomalu tasíme meče.

25

Chvíli nevím, co dělat, až do mě strčí Frugdain a ukáže na mrtvého vlajkonoše. Snažíme se rozfoukat uhlíky v ohništi,
jelikož teď jsme vlastně na původní pozici
Dúnadanů, abychom mohli zapálit vlajku a
dát tak znamení. Konečně se to daří a z druhé strany přibíhá naše posila. Temný mág se
zastavuje a započíná svůj rituál. Zoufalá malá jednotka Arthedainských jezdců se mu v
tom snaží zabránit, ale on vysaje sílu z jednoho našeho muže a obrátí ji proti jezdcům
v podobě černého plamene. Jezdci se dávají
na útěk a obřad pokračuje.

Krandûlem před samotného krále, abychom dostali odměnu za významnou roli v
bitvě. Šli jsme do citadely plni strachu, málokdo z lidí tam mohl, většinou jen Vyvolení, elitní jednotka králových stráží. V sále
byli čtyři nazgûlové, včetně největšího z Devíti. Jeho Železná koruna se temně blyštěla a
ze všech Přízraků šel chlad a strach. Poklekli jsme před králem a on, řka: „Zde je vaše odměna,“ namířil svou ruku na mé srdce a já pocítil, jak se měním. Pomalu jsem
přestával cítit strach, cítit vše, namísto vjemů přišlo jen mlhavé povrchní povědomí.
Stal se ze mě přízrak, zatím ne zcela, ještě
mi zůstala část tělesné formy, ale i tak jsem
se stal jednou z nejsilnějších králových zbraní. Kdybych ještě něco cítil, byla by to pýcha.
Sklonil jsem hlavu, ale vzápětí ji zase zvedl,
protože vedle mě se vztyčil Frugdain. Tentam byl onen bázlivý černý Númenorejec,
zde stál Arnorský rytíř, který celou dobu čekal jen na tuto chvíli. Jak jsem mohl být tak
slepý!?

Všichni pomalu přestáváme bojovat, něco tak hrůzného viděl málokdo z nás. Z mohyly se ozývá tlumené skučení, po chvíli se
kamení rozevírá a z pukliny se škrábe postava, ne nepodobná nazgûlům, a vydává
strašlivý chlad, zlobu a strach. Obrací se k
nám a pomalu se blíží. V cárech černavě fialové látky není pořádně vidět tělo, ani kosti,
jen tušíme jednotlivé části těla. Všichni ustupujeme, Frugdain se odvrací, jen Krandûl
stojí zpříma, jemu se duch vyhne. Vznáší
se nízko nad zemí a pomalu se šine k našim nepřátelům. Někteří se dávají na útěk,
jiní jsou jak zkamenělí, ostatní se s námi dávají do zoufalého boje. Mohylový duch zabíjí Arthedainské i Cardolanské vojáky, nějakým temným způsobem je toho i bez těla
schopen.

Teď bodl krále rudou dýkou přímo na
místo srdce, Černokněžník strašlivě zavřískl, zapotácel se nazpět a zkroutil se
bolestí. Tato čepel byla ukuta přímo proti
strašlivému pánovi Angmaru a teď odvedla
svou práci.
Ihned jsem se vrhl na Frugdaina, a jelikož jsem bezmezně věrný králi, svého druha
jsem zabil. Poslední, co slyšel, byl králův
temný chladný smích a slova:
„Blázne! Mě nedokáže zabít žádný živý
muž!“ •

Zbytky nepřátelského oddílu se dávají na
útěk, ale my se neodvažujeme jásat. Strach
se sice snažíme budit, ale to neznamená, že
ho sami necítíme, spíše naopak.
Po zdárném splnění této mise, tedy
zmenšením Cardolanu o další území, neboť
k mohylovým duchům nikdo nepůjde, jsme
byli povoláni zpět do Carn Dûm, největší
pevnosti Černokněžného krále Angmaru.

Vyhlídky do septimy
...a co do Vašeho života přinese septima?
“Poslední rok s latinou!”

“Strašný stesk, že už jsem stará a že končí
spousta zbytečných předmětů, které ale za ta
léta přirostly k srdci ❤.”

“Stesk po hudebce/výtvarce…”
“Snahu naplánovat společňák…”

“Spoustu času, ale vlastně ne. Možnost
udělat si spoustu vztahů a poznat mnoho
lidí.”

“Oslavy osmnáctých narozenin, spousta pohody a pivo mezi hodinami, které jsou
úplně blbě rozházené.”

Frugdain a já jsme byli povoláni
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Linda X. Součková

Haiku plné přání
(unaveného) studenta
Chtěla bych jít spát,
vzpomenu si na zemák
— dneska asi ne.
Už jsem ve škole.
Koukám se na náš rozvrh.
Ona je středa?
Pořád jedničky,
teď přijdeš do lavice
a hned propadáš
Spát v posteli.
To by se mi líbilo.
— spím na lavici.
Osmá hodina,
matika na tabuli.
Chci do hospody.
Místo latiny
vymýšlet si haiku.
Prokrastinace.
•

Emma Cejpová
28

29

Vyhlídky do oktávy
...a jaký bude Váš poslední rok na AG vůbec?
“Málo spánku, hodně učení, spoustu dojímání a spoustu „naposled”. Ale taky jedinečný pocit zdárně udělané maturity a onu
kolektivní radost celé komise.”

“Hodně alkoholu, stresu a zábavy!”
“Můžete se těšit na to, že v oktávě je málo
hodin. Po těch sedmi letech je to skutečně
úleva. Co se týče maturity, tak jenom jedna
„drobnost“: nenechávejte maturitní práce
na poslední chvíli. Vím, že to zní odporně,
ale vážně se vyplatí začít už v prosinci. Čím
méně na to máte času, tím v horším jste stresu a tím hůř se to píše. “

“Maturita není tak hrozná jako všichni
říkají. To dáte!”
“Že maturita není zas tak jednoduchá,
jak někdo může říkat, chce to přípravu a začít včas.”

“Je to takový, jaký si to uděláte. A začne
vás přepadat melancholie.”

“Hodně práce, hodně nervů, rozhodování o vysoký, možná několik maturitních
prací.. dobře si rozvrhněte čas a dobře si
rozmyslete téma maturitních prací, ať máte fakt o čem psát:) a zvolte si dobrýho vedoucího práce.. kdyžtak se konkrétně třeba
v hospodě zeptejte, kdo je dobrej a kdo ne..
taky si hned na začátku školního roku rozmyslete, jestli chcete nebo dokonce na vaší
vejšku musíte dělat SCIO testy a fakt na začátku školního roku se začněte připravovat.
cvičebnice jsou boží, kurzy taky doporučuju
(ale spíš kurz k OSP-komu nejde matika:D),
zsv kurzy jsou spíš takovej nadstandard,
zbytečně drahý, ale pomohlo mi to. fakt se
na první (prosincovej) termín SCIÍ nevykašlete, ať to máte brzo za sebou, je to žůžo mít po maturitě volno a stejně..maturitu
udělá každej, takže se zaměřte aspoň ze začátku roku na tu vejšku, na kterou byste pak
šli třeba až za rok, kdyby se vám přijímačky
v červnu nepovedly.. byl to fakt děsivej rok,
ale pokud bude normální svět, určitě to v
kolektivu zvládnete s menšíma nervama než
já:D a hlavně jste v tom spolu!!”

A jeden oktavánský pohled pro všechny:
“Když už je to anonymní, tak ještě jedna
věc, která se netýká jenom oktávy: skutečně není třeba učit se všechno. Většinu z toho, co se tu naučíte, nebudete nikdy potřebovat. Možná to zní banálně, ale já osobně
jsem měla až do septimy pocit, že se „musím“ naučit všechno, co jsme probírali. Teď
se ohlížím za těmi osmi lety a říkám si: proč
proboha? Není nic špatného na tom učit se
kvůli známkám. Vysoké školy se na vysvědčení dívají, tak si tu nebudeme nic nalhávat.
Ale většina až od septimy. Chtěla bych proto oslovit hlavně nižší gymnázium: není třeba učit se všechno. Známky z tercie/kvarty
nikoho nezajímají a zajímat nebudou. Jestli
vás to nezajímá, neučte se to. Nemusíte se to
učit. Ano, jak říkám, někomu tohle asi zní
hloupě. Ale říkám to proto, že jsem měla
celou dobu (celý život?) pocit, že se to učit
„musím“. Takže jestli má někdo podobný
„problém“: vykašlete se na to.”

“Strach a hnus.”
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Linda X. Součková a Justýna Tůmová

Rozloučení profesorů

Anonym

Memes

Jak už bylo zmíněno v krátkých zprávách, i letos nás opouštějí někteří profesoři a profesorky.
Aby však jejich odchod nebyl jen jako tiché vyplížení, někteří z nich se s námi rozloučení i prostřednictvím našeho časopisu.
Budete nám chybět!
prof. Kuncipálová
Milé AG,
chtěla bych poděkovat za příjemné přivítání jak v učitelském kolektivu, tak i ve svých
třídách. Díky nim byl pro mě tento školní
rok snažší a budu na něj ráda vzpomínat.
Především bych chtěla poděkovat kolegům
z kabinetu č. 402, kteří mi byli vždy nápomocni i během trvání distanční výuky.

prof. Trepeš
Všechny srdečně zdravím! A třebaže z
tak super společnosti se nikdy neodchází,
nejen mně je třeba… Musíme pokročit i kus
dále a rozvíjet se novým směrem. Já se od
vás naučil mnoho — snad i vy něco málo
ode mne...
Spolehejte na moji modlitbu a buďte
všichni zdrávi.
Srdečně OT •

Přeji všem hodně sil do dalšího školního
roku a loučí se s Vámi
Hana Kuncipálová
prof. Vojáček
Vážení a milí kolegové a studenti,
jsem moc rád, že jsem mohl na AGčku
strávit tento bláznivý covidový rok a poznat
tak hezké a zajímavé lidi, kterými jste.
Přeji Vám vše dobré do vašeho dalšího
působení na škole.
Mějte se fajn
Josef Vojáček
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Karolína Kováčová

Diář na prázdniny
34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

