Na pana Kadlece budeme vždy
vzpomínat jako na upřímného
a moudrého člověka s dobrým
smyslem pro humor, který nejen
pro náš časopis udělal mnoho
dobrého...
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... časopis, který stojí na správné straně

Školní aktuality

Křížovka

Školní Blackout

Automat

Z

aše škola si se
začátkem roku
evidentně ﬁnančně hodně polepšila,
mohla si totiž dovolit
pořídit jeden z nejlepších výdobytků moderní
doby - automat na nápoje. Má to ale háček,
automat obsahuje většinou nechutné nápoje,
jako je coca-cola bez
cukru a neperlivá voda.
Navíc ve většině času
nefunguje a nelze u něj
platit kartou. No a konečně, jak k tomu přijde paní
Lukáčová!? Takže kde
udělali soudruzi chybu?

ávislost gymnázia na elektřině je
v současné době obrovská,
mohli jsme se o tom přesvědčit
během výpadku proudu, kdy se
v podstatě zhroutil celý systém.
Bakaláři vypovídali službu ještě týden
potom a někteří učitelé, zřejmě rozrušeni z toho, že si ani nemohou uvařit
kávu, raději přestali učit. No co, asi
nejsme jediní. A buďme rádi, že nemáme všechny dveře na fotobuňku
a elektronické splachování pisoárů.

Noví učitelé

V

aší pozornosti jistě neuniklo, že
k nám se začátkem nového
školního roku přišli noví učitelé,
respektive učitelky. Chtěli bychom je
tedy srdečně přivítat, sice nevíme, co
přesně je přivedlo k nám do školy, ale
asi to byl nějaký opravdu veliký beneﬁt
(jako třeba permanentka do školní
jídelny nebo privilegium využívání
učitelských sociálů i mimo pracovní
dobu). Jinak si jejich příchod opravdu
neumíme vysvětlit.

N

V

tajence křížovky je protentokrát uvedeno jméno jednoho z učitelů,
který je známý svými „netradičními metodami” a pokusy na dětech.

1) V poslední době mnohokrát pohřešovaná věc paní uklízečky
2) Modelová řada Fordu paní Myšákové
3) Co ve škole nikdy nebude?... No přeci nová:
4) Mořský korýš názvem podobný učiteli fyziky
5) Starý název pro učebnu A104
6) Chutná potravina z bufetu prodávaná s kyselým kečupem
7) Nechutná coca-cola, jako jediná prodávaná ve školním automatu
8) Nemajetný fyzikář (také bez vlastnictví např. pozemků)
9) Koncentrovaný, opravdový, speciální, ... - slovy paní Matějíkové
10) Pech, smůla, překážka - opět slovy paní Matějíkové
11) Učitel, který chodí i v chladných dnech do pantoﬂí bos
12) Výrazný estetický jev viditelný např. u prof. Láda
13) Jméno psa paní Chválové
09 - 10

Najdi 8 rozdílů

Ředitelčin sloupek

L

istopad … od roku 1989
má pro mě tohle slovo jiné
konotace. Už nemyslím na
padající listí, mlhy, nepříjemný
chlad a deště. Ještě po třiceti
letech si vždycky vzpomenu na
euforii, kterou jsem coby tehdejší maturantka se svými spolužáky zažívala. Na pocit sounáležitosti, že všem slušným lidem
v téhle zemi jde o společnou
věc. Na konspiraci a invenci,
které jsme museli doslova
dovést k dokonalosti, aby se
nám podařilo dostat se přes
zamčené dveře školy a zúčastnit
se plánovaných demonstrací.
Na několik úžasných profesorů,
kteří s námi okamžitě začali diskutovat o věcech, o kterých se
ve škole mluvit nesmělo.
Na zakázané knihy, které nám
nosili, texty opisované na psacích strojích. Na vysokoškoláky,
kteří nám do malých okýnek
v šatnách podávali letáky a prohlášení, abychom věděli, co se
v Praze děje. Ale taky na obavy,
co nastane, když režim zakročí.
A na sladký pocit svobody! To je
pro mě listopad.
Mgr. Jana Dejmková

Slovo redakce

V

ážení čtenáři, s lítostí
v srdcích vám oznamujeme, že toto číslo je
poslední, na kterém se podílíme my, Vít Neužil a Martin
Bican. Vyšší moc si nás povolala k sobě a dalších vydání časopisu se již nadále nebudeme
účastnit. Věříme, že časopis
bude jistě vycházet dál, pod
vedením mladších. Přejeme jim
proto mnoho zdaru a nechť
Jouda žije dál!
Ale nyní k obsahu tohoto čísla.
Vaší pozornosti jistě neunikl
fakt, že letos slavíme 30 let od
sametové revoluce. Rozhodli
jsme se proto tomuto důležitému tématu, na které by se nemělo zapomínat, věnovat toto listopadové číslo... takže nezapomeňte (a demonstrujte - má to
smysl)!
Vít Neužil, Martin Bican
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Revoluční rozhovor

N

a dějiny naší země bychom určitě neměli zapomínat a je nutné
především pro nás, mladou generaci, získávat vzpomínky a fakta
a nebát se pátrat po minulosti. Vzhledem k jubilejním oslavám od
uplynutí sametové revoluce jsme se rozhodli získat drahocenné informace
a zážitky od emeritního ředitele Alexandra Zikmunda, který se
„listopadového dění” také účastnil.

Pozvání na maturitní plesy

O

ktáva vás zve na maturitní ples, který se skuteční 14. února (na
svatého Valentýna) od 19:00 v sále Hotelu Park. Ples je recesivně laděn do dob socialismu. S sebou tedy lahev vodky
a rudou vlajku! Večerem vás provede Roman Anděl a zahraje skupina
De Facto. Těšíme se na vás!

Co pro Vás znamená sametová revoluce?
Začátek mého skutečného života. On byl předtím samozřejmě také skutečný, ale tak nějak
jinak…Mně se to těžko popisuje, zvláště když si uvědomím, že když jsem nastupoval jako
patnáctiletý na gympl, to bylo v roce 1968, tak bylo 28 let od skončení války, a to období pro
mne spadalo do „pravěku“. My se nyní nacházíme 30 let po Sametové revoluci a pro vás
musí být velmi obtížné se vžít do předrevoluční situace komunistické totality. O to více mne
těší, že se snažíte tento fenomén nějak uchopit.

Jak jste se Vy podílel na událostech roku 1989?
Nepatřil jsem mezi organizátory, ale tam kde byla potřeba mé podpory, tak jsem ji poskytl.

Jak to celé probíhalo v Prachaticích?
O tom by měli mluvit povolanější. V pondělí jste měli možnost na vernisáži výstavy k 30.
Výročí Sametové revoluce mluvit s panem Hřebíkem, panem Jirušem, paní Horovou
a dalšími. V pátek budete mít možnost mluvit s panem Samuelem Vokurkou a budou určitě
i další příležitosti. Mé paměti je samozřejmě bližší dění přímo na prachatickém gymnáziu,
které je výstižně a autenticky popsáno v gymnaziálním časopise Studánka, vydaném 21.
2. 1990. Zde bych vyzdvihl především shromáždění studentů a pedagogů s představiteli
„gymnázia, strany a vlády“ 24. 11. 1989 v tělocvičně školy. Toto shromáždění mělo pro
gymnaziální komunitu neobyčejný význam, protože v době obrovské nejistoty, ve které se
společnost na všech úrovních nacházela, vrhlo jasné světlo a fakticky potvrdilo existenci
dvou světů, dvou rozdílných světů. Světa, který si mocí přivlastnil právo rozhodovat
o životě a smrti „obyčejných“ lidí, světa totalitní diktatury a světa lidí, kteří si nepřejí nic
jiného, než svobodu, spravedlnost a respekt člověka k člověku. Na tomto shromáždění
představitelé toho druhého světa pochopili, že představitelé toho prvního nic nepochopili.
A nikdy nepochopí. Události tohoto shromáždění byly dle mého jedním z pevných bodů,
o který jsme se mohli opřít v následujících dějstvích listopadového dramatu. Druhou
významnou událostí byla účast studentů gymnázia a významné části pedagogického
sboru na generální stávce 27. 11. 1989. Přes odpor vedení gymnázia se studenti a pedagogové zúčastnili shromáždění na prachatickém náměstí.

T

řída 4.B Vás srdečně zve na maturitní ples ve stylu
světoznámého hnutí Hippies, který se bude konat 31.1.2020
v Národním domě v Prachaticích od 19:00. Večerem nás
provede Martin Čermák a zahraje kapela De Facto. Vstupenky budou
k zakoupení od 15.11.
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Revoluční komiks
Tato druhá událost ukázala, že se akademická obec prachatického gymnázia nechce
schovávat za zdmi své školy, ale že je ochotná a schopná aktivně podpořit celospolečenské dění. Do třetice chci vyslovit obdiv a poděkování všem našim studentům, kteří se
aktivně do dění zapojili. Studentům z vysokých škol, kteří přicházeli do školy diskutovat,
přiváželi různé tiskoviny, přestože ředitel Jan Klimeš přikázal zavřít dveře a nikoho
nepouštět. A jak píše Stanislav Žák ve svém vzpomínání v posledním Radničním listu –
vlezli oknem. Stejně tak studentům maturitního ročníku, kteří požadovali na vedení školy
stanoviska, kteří zorganizovali již dříve zmíněné shromáždění v tělocvičně školy. Trvali na
účasti na generální stávce. Přestože všichni tušili, že pokud vše nedopadne, bude to pro
ně mít fatální následky. Ale tentokrát byl osud k nám všem milosrdný.

Byli v Prachaticích revoluci hned všichni nakloněni?
Určitě ne. Uvědomte si, jaké množství lidí pracovalo v represivním aparátu státní a veřejné
bezpečnosti (STB a SNB), její všelijací důvěrníci, agenti a spolupracovníci, komunistické
kádry v aparátu strany, armádě, vedení národních výborů, institucí a škol, ale i lidé
v lidových milicích či přesvědčení komunisté. V celé republice to byli statisíce lidí. Není
důvod, proč by tomu v Prachaticích mělo být jinak. A dovolím si maličko poopravit znění
otázky. Slovo „hned“ je v ní nepatřičně, protože jsem přesvědčen, že revoluci není veliké
množství lidí nakloněno ani „potom“. A to ani v Prachaticích.

A kdy se to celé „zlomilo”?
Pocitově tak vnímám okamžik, kdy byl Václav Havel zvolen presidentem. Nezapomenu na
jeho novoroční projev 1. 1. 1990, který jsme sledovali pod libínskou rozhlednou při novoročním výstupu v televizi, kterou kdosi vystrčil ven z chaty do krásného mrazivého slunečního poledne. Od té doby už jsem začal vnímat kroky, které společnost pomalu měnili.

Chtěl byste něco vzkázat studentům Gymnázia?
Aby byli hrdí na to, na jaké škole studují a mysleli na to, že ještě není hotovo - „listopad
neskončil, listopad trvá …“.
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Politika „hezky česky”

N

u, podívejte se...co se to děje na tom našem krásném hradě? Pan
prezident je nyní opět jako dvacetiletý nebo si to možná alespoň
myslí. Každopádně po výměně většiny orgánů a tělních tekutin při
„rekondičním pobytu” je alespoň ve stavu označovaném jako „status quo”,
ve kterém snad vydrží do dalšího října. Hradní kancelář musíme ale
pochválit za krásné zorganizování slavnostního večera k 28.říjnu - Miloš Zeman
vydržel a ani nedošlo k žádnému velkému
faux pas. Trochu zklamáni jsme ale byli
z prezidentova projevu, ve kterém neměl
sílu nikoho výrazně urazit. V prezentování
osobních názorů ho ale naštěstí zastoupil
vedoucí Kanceláře prezidenta, Vratislav
Mynář, který při oﬁciálním ukončování
slavnostního večera neváhal „přihodit” pár
osobních morálních ponaučení.

A

jak to vypadá u našeho pana premiéra? Andrej Babiš se nám sice
neočistil od praktik StB, ale zato nám dokázal, že „majitel casina
vždy vyhrává”. Jeho jméno bylo očištěno poté, co státní zástupce
náhle směnil názor (ano, směnil). Ještě že
pro případ neúspěchu jednání po dobrém
byli v záloze připraveni vrchní „podržtaška”
Schillerová a expertka na zakrývání stop
ministryně Benešová. No nakonec můžeme být rádi, že byl pan prokurátor rozumný
a obchodník Andrejko nemusel o pomoc
žádat experty pro řešení problémů ze
Slovenska. Teď už nic nebrání tomu, aby
příští rok Andrej Babiš převzal ocenění za
zásluhu o stát v boji proti korupci. Zbývá
snad jen otázka, jak pan premiér oslaví 30
let od pádu komunismu.

Co nového ve světě?

Poslanecké dopisy

How dare you?

V

ůže teprve
šestnáctiletá
dívka ze Švédska ovlivnit polovinu
světa? Evidentně ano,
může. Ke zvrácení celého směřování lidstva
vlastně stačí jíst denně
k snídani tři bio citrony,
aby mohl člověk nasadit
správně kyselý výraz.
Pak už si jen nechat
zničit dětství od bandy
nic nedělajících padesátníků a počkat si na
jejich potlesk v baště
nenáviděného konzumního způsobu života
v New Yorku. Gratulujeme k hysterickému záchvatu a posíláme písničku od The Plastic
Pople of the Universe.

poslední době někteří poslanci
dostávají poměrně zajímavé
d o p i s y. Z a č n ě m e To m i o
Okamurou, který obdržel veřejný dopis
od historika UK, který mu nabízí bezplatné doučování historie. V dopise
nabízí objasnění základních pojmů,
jako například totalita, nacionalismus,
Václav Havel nebo třeba třetí říše. My
osobně tuto nabídku kvitujeme
a v případě, že by měl pan Okamura
zájem, tak rádi uvolníme část svého
kapitálu i na zaplacení pokročilejších
kurzů... Druhým poslancem je komunista Ondráček (O jako obušek), který
dostal nabídku, aby se zúčastnil
rekonstrukce sametové revoluce.
Vzhledem k tomu, že „uniforma
a obušek jistě ještě visí ve skříni”, je
pan Ondráček považován za ideálního
adepta. Na dopis však poslanec
reagoval tím, že je na dovolené
v Moskvě a o této záležitosti nic neví.

M
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