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ač se vám to možná nechce zdát, a Platónovi taky ne, poslední číslo
tohoto bipolárního plátku oscilujícího mezi sartrovským bytím
a nicotou opravdu spadlo ze světa idejí! Nyní jeho šéfredaktor neví,
zda se má radovat, že Vám Zpravodaj chyběl, respektive nechyběl.
Ani jedno by nesvědčilo o kvalitách jeho vedení. Jelikož se nemůže
rozhodnout, jen podotkne, že náš časopis setrvává v lehkosti bytí,
pro čtenářstvo snad nikoliv nesnesitelné. Číslo, navazující na tradici
literární tvorby postmoderní, snad bude moci být zlatým jablkem
Pallas Athény, jež jí je svou moudrostí hodno.
Sbor redaktorů neměl tentokrát tolik prostoru a sebekázně,
aby mohl zkomponovat dílo, jež by mělo ambici státi
se Beethovenovou Jedenáctou symfonií. Jedna jeho část
— kterou od ústních maturit dělí jen několik týdnů — totiž zvolává
«Maturita ante portas», zatímco ta druhá raději užívá slunečných
poměrů venku.
Šéfredaktorova snaha nechat věci volně plynout po vzoru
klasických anglických ekonomů (za spoléhání, že všichni budou
konat tak, aby se maxima jejich jednání mohla státi obecným
zákonem časopisu), vyústila v jeho zoufalé zvolání, že «Časopis
je mrtev». Čítavali jste po dlouhou dobu, jak se časopisu daří
a kolik článků a tun oceli jsme vyrobili; nepředpokládám však,
že se ode mně žádá, abych Vám v jeho posledním čísle i já
lhal — tento Le Monde nevzkvétá. Ba naopak, tančí svůj valčík
na rozloučenou, a proto je nutno tuto nevědomost širokých mas
gymnázia napravit; ano «Es muss sein»... Ani tento soubor listů
smíchu a zapomnění nemůže existovat věčně.

Náš email:
zpravodajgo@gmail.com
Náš web:
www.zpravodajgo.wordpress.com

Telosem těchto řádků je poděkovat všem, nejen těm stálým
redaktorům, kteří po vzoru Werthera do roztrhání duše po celou
dobu psali, ale i těm, co i byť jen jednou přispěli. Celý okruh
tvůrců dohromady tvořil hýlé našeho periodika. Převeliký dík patří
též paní profesorce Dittrichové, jež svojí pečlivou korekturou dbala
na morfé námi všemi milovaného Zpravodaje, vždy připravena
pomoci. A děkujeme i Vám, drahým čtenářům, že jste byli naším
prvotním, a při každém novém čísle i dalším, hybatelem.
Děkujeme Vám.
Za redakci, současnou a minulou
Ondřej Černý, 4. Y
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šéfredaktor

Rozhovor //
Gymnazium Opatov Space Agency
V aktuálním čísle Vám přinášíme rozhovor s lídrem GOSy (Gymnazium Opatov Space Agency; GOSA) Patrikem
Novotným, s nímž jsme pohovořili o současném postupu projektu CanSat i výhledech GOSy do budoucna.

Na úvod bych se chtěla zeptat,
jak to vypadá s vývojem satelitu
— aktuálně hlavní pracovní náplňí
GOSy.
V aktuální době máme otestováno
část
finálních
komponentů
– telemetrickou soustavu a padák.
Další části jako GSM modul, radiační
čidlo kompletujeme a čekají je testy.
Nyní nám zbývá doladit samotný
obal plechovky.
A jak si věříte před národním
kolem?
Věříme. (Směje se.) Samozřejmě
doufáme
v
náš
úspěch,
protože   na projektu pracujeme
naplno.
Nedokážeme
však
odhadnout, jak pracují jiné týmy.
Vyvíjíme satelit tak, aby byl nejlepší
možný, bez ohledu na ostatní. Jestli
to bude stačit na postup do Evropy,
se uvidí v dubnu.
Dívala jsem se na vaše videa
a jako největší problém mi přišel

nedostatek
se to?

sponzorů,

změnilo

V celku ano, poslední dobou
se nám daří vyjednávat různé formy
spolupráce, ať už zápůjčku, slevy
nebo přímý sponzoring. Až bude
vše právně ošetřeno, tak s tím
půjdeme na veřejnost. Každopádně
se nejedná o existenční problémy,
za což si zaslouží díky KPGO.
Na to jsem se chtěla zeptat. Byla
GOSA založena jen pro účely
jednoho projektu, nebo plánujete
něco dalšího?
Vzhledem k tomu, že jsme všichni
maturanti, tak nedokážeme rozložit
síly do více projektů. S pár členy
GOSy jsem uspořádal přednáškový
den a do budoucna jsme pro to,
aby mladší studenti postavili
opatovskou meteostanici.
Co by jim takový projekt mohl
dát?

Naučili by se připravovat projektovou
dokumentaci, samotnou realizaci
projektu a interpretaci získaných
dat. S projektem také mohou jít
do soutěže SOČ nebo České hlavičky,
pokud užijí inovativní přístup.
Stejně jako Ondřej Zbytek?

Kde mohou studenti sledovat
budoucí aktivity kolem GOSy
a hlavně satelitu?
Na našich webových stránkách
gosa.cz, youtube kanálu gosa gosa,
facebooku a v případě našeho
úspěchu se informace objeví
na stránkách školy. Samo sebou
nás může kdokoliv kontaktovat,
ať už ve škole, nebo digitálně.
Kateřina Dvořáková, 8. L

//
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Zprávy Senátu //
Nové vedení
Na posledním plénu Studenstkého senátu došlo
ke změně ve vedení. Stávající předseda se rozhodl
mandát neobhajovat. O nového předsedu se ve volbě
proti sobě střetli Štěpán Pichl ze 2. V a Eduard Dylyn
z 5. R. Ve volbě nakonec zvítězil Štěpán Pichl
a svůj výbor sestavil následovně: místopředsedkyně
Hana Kosařová (6.Q), pokladník Adam Řehák (2.V),
člen výboru za sport Eduard Dylyn (5.R) a členka
výboru za kulturu Veronika Hrazdirová (3.K). Výbor
s novým předsedou nastoupí do funkce oficiálně
10. 4. 2018. Za dosluhující výbor (Vostřez, Herman,
Dotzauer, Vítek a Šafaříková) bych rád poděkoval
za pomoc s pořádáním všech akcí a za účast
na nich. Rovněž přejeme novému výboru mnoho
štěstí a úspěchů a doufáme, že se jim podaří věci,
které minulé vedení nestihlo.

Poslední Plénum pro maturanty
Na svoje poslední Plénum dorazili také všichni letošní
maturanti. Rovněž i jim děkuji za veškerou práci
pro Senát a pomoc při konání akcí. Máje Šafaříkové,
Ondrovi
Brunclíkovi,
Adamu
Voldřichovi,
Verče Šimonkové, Kačce Kalvodové a Martinu Vítkovi
přejeme hodně štěstí u maturity a i dále na vysokých
školách.
Akce, které nás ještě čekají
Kvůli změně vedení jsme se rozhodli letos nepouštět
se do nových složitých akcí. Nicméně o tradiční akce
určitě nepřijdete. Pro primy už je připraven program
v Central parku. Čeká nás beachvolejbalový turnaj.
Politický program zajistí návštěva velvyslance USA.
A školní rok uzavřeme sportovním dnem.
David Vostřez, 7. T

Poetický koutek //
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Lednové téma Slzy nebylo moc úspěšné, přihlásila
se jediná básnička.
Únorové a březnové soutěžní téma bylo o maličko
úspěšnější. Básničky, co přišly, dám k posouzení
vybrané porotě a do konce dubna odměníme
tu nejlepší.

Vzhledem k tomu, že koncem dubna odcházím,
tak vám chci předat i květnové a červnové téma.
Od příštího roku (pokud se to udrží) převezme
poetický koutek někdo jiný, takže adresa:
poetickykoutekGO@email.cz bude stále platná
pro všechny.

Dubnové téma bude: Ztraceni v čase

A abyste si květen a červen užili, bude téma volné
– pište, o čem chcete.
Tak nezapomínejte psát a mějte se krásně!
Mája Šafaříková, 4. Y

//

Sloupek //

Snad zamyšlení

A je to zase tady... v posledních dnech
začínám zjišťovat, že konečně nastává
jaro, alespoň takové, na jaké jsme zvyklí.
Už konečně můžu odložit tři vrstvy
oblečení bez toho, aniž bych umrzl, a dát si
zmrzku bez toho, aniž bych vypadal divně,
že pojídám zmrzlinu v zimě. Dále: skončil
nám lyžák a ostatním Velikonoční prázdniny.
Ač se vajíčka budou někde dojídat ještě
měsíc poté, pomalu se blíží období,
kterému přezdívám čas velkého chaosu:
maturity, přijímací zkoušky, státní svátky
a doby odevzdávání projektů a dalších
prací se na nás ve velkém valí jak lavina.
Už se vidím, jak zase budu ve 3 hodiny
ráno dopisovat celý projekt, kulturní deník
nebo cokoliv, na co kvůli mé prokrastinaci
nezbyl čas. Nikomu se přece nechce být
zalezlý doma, když je venku tak krásně.
Obávám se ale, že češtinářům tahle výmluva
stačit nebude. Plus ve většině sportů právě
začíná sezóna, takže volný víkend je pro mě
krásná vzácnost. Holt oblíbené období.....
Osobně lituji maturanty, jelikož ti v tomto
čase mají času nejméně. S vědomím, že mě
to za pár let čeká taky, se třesu už teď.
Stále se ale uklidňuju oblíbeným úslovím:
«Je to ještě daleko». Na druhou stranu
už je venku hezky, hastagy na instagramu
se změnily na #spring, alespoň je díky letnímu
času vidět i v 9 večer, hudba se pomalu ladí
na letní styl, otevírají se zahrádky... Zkrátka
to a spousta dalších věcí mě upozorňuje,
že to meteorology slibované jaro už je
tady. Takže něco pozitivního a zároveň
krásného se nalézt dá. Snad si užijete jaro
v plné kráse a já se možná konečně donutím
dojít si půjčit povinnou četbu a napsat
jeden čtenářák. Ačkoliv všichni stejně víme,
jak to dopadne...
Pavel Kolský, 6. S
//
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Recenze //
Co se hraje?
Radosti i smutky na divadelní scéně D21
Měsíc březen byl pro divadlo D21 jak časem zrození, tak i zániku. Divadlo uvedlo premiéru Svatojánské
noci a derniéru Racka.
Racek zamával křídly a uletěl
Na tomto Čechovově dramatu jsem byla již po třetí,
ale derniéru jsem si přece nemohla nechat ujít.
Ač Anton Pavlovič nechal svým dílům říkat komedie,
je mi z Racka vždy trochu smutno.
Příběh nadějného mladého spisovatele a dramatika a jeho nešťastné lásky diváky tak uchvátil a rozesmutnil, že potlesk byl nuceně prodlužován
(protože derniéra), ačkoliv si ztěžklé ruce už chtěly
odpočinout a toužily kapesníčkem otřít slzy z očí.
Někteří ze sedících v hledišti zůstali tiše sedět
na svých místech a pěknou chvilku ještě vstřebávali
atmosféru hry.
Svatá, či Honzova noc?
Abych si spravila chmurnou náladu způsobenou stažením mé oblíbené komedie z repertoáru, zašla jsem
si na dlouho očekávanou premiéru.

Cíl mise: SPLNĚN
Svatojánská noc, ztvárnění Eliadova románu,
se Ondrovi (Jiří Ondra – režisér) opravdu povedla
a dala mi tedy dost zabrat.
Přemýšlela jsem o tom celou cestu z divadla, noc
(zdály se mi o tom sny), celý den ve škole (asi jsem
byla trochu mimo) a ještě mi to nestačilo.
Nemůžu říct víc než: Boží, jděte na to. Abych to dokázala popsat nějak smysluplněji, potřebovala bych
to vidět ještě nejmíň 2x až 3x (což se doufám i stane), ale co mohu prozradit rovnou: Jak mám v Déčku
ráda jejich hrátky se zvukem a obrazem, tak mě v této
inscenaci dokázali překvapit a okouzlit. Nádherná (!)
souhra audio i vizuálních efektů! No zkrátka, atmosféra skvělá, herci super a herecké výkony ještě víc.
Divadlo nikdy nespí
V dubnu čekají D21 tři derniéry a na dvě z nich už
mám lístky (Bledý oheň bohužel nestíhám), tak třeba
se potkáme na Bakchantkách (4. 4.) nebo na Vojckovi
(9. 4.)!
Mája Šafaříková, 4.Y

Povídka na pokračování //

Gustav

Chvíli ještě trvalo, než si paní Daniová dovázala sukni
a za ucho mě vytáhla na nohy. Věděl jsem, že můžu
čekat jen to nejhorší, tak jsem se nesnažil odporovat
a ochotně nastavil tvář. Místo plesknutí mě však paní
vychovatelka chytila za ramena
a zadívala se na mě. „Nikomu neřekneš, cos tu viděl,
rozumíš?!“ zatřásla se mnou. Nejprve jsem
přikývl, to ji ale očividně neuspokojilo, protože se mě
na tu stejnou otázku zeptala nejméně dvakrát
znovu. Když mě pustila a já chtěl odejít z místnosti,

znovu si mě  přitáhla za a řekla: „Jedno slovo
a já se postarám, abys tu měl peklo.“ Uvnitř mi to přišlo
úsměvné, ale i trochu děsivé. Nicméně paní Daniové
ani její vlastní výhružka nestačila
k ujištění. Začala v jedné z polic na zdi cosi hledat.
A když to nahmatala, dlouze si to prohlížela
a vzdychala. Potom mi do ruky onen předmět vložila
a poslala mě pryč. Teprve na chodbě jsem se odvážil
podívat, co mi to vlastně dala. Rozevřel jsem dlaň
a nevěřil vlastním očím. Bylo to zrcátko po mamince!
pokračování na další straně >>
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To, co si Daniová několik let schovávala!
Ze strachu, že by si to paní vychovatelka rozmyslela
a znovu mi ho zabavila, jsem se rozeběhl do pokojíku
a zalezl pod postel. Teprve tam jsem si zrcátko
pozorně prohlédl.
Zvrchu bylo bleděmodré, dozdobené o blýskavé
kamínky. Vypadalo pořád stejně jako tehdy. Poprvé
za můj pobyt v sirotčinci jsem měl opravdovou, plnou
radost.
Když druhý den zazvonil zvonek na snídani, rozeběhly
se děti po schodech. Já ten den na snídani nijak
nepospíchal. Ne že bych se na svůj každodenní krajíc
ztvrdlého chleba zrovna to ráno netěšil. Jen jsem
se trochu bál. Strach ve mně vyvolávala skutečnost,
že jsem Roberta a jeho bandu ještě od probuzení
neviděl, a to ani v umývárně. Do jídelny jsem proto
přišel jen velmi neochotně. Byl totiž pouze jeden
člověk zodpovědný za všechny nekalosti a problémy
v sirotčinci. Nejhorší pocit jsem však měl z toho,
že tentokrát toto tvrzení bylo pravdivé.
Po příchodu ke stolu jsem Roberta stále nezahlédl.
Co jsem ale viděl naprosto zřetelně, byl hrnek
horkého mléka na mém místě v rohu stolu. Pomalu
jsem se k němu usadil a znovu si ho prohlédl.
Pak jsem se zadíval na paní Daniovou, která už mě
bedlivě sledovala. Vypadala stále stejně vyplašeně
jako předchozí večer, jen dnes byla trochu
více oblečená. Začal jsem mléko pít. Snažil jsem se,
abych ho nezhltl příliš rychle, ale nic tak dobrého
jsem už dlouho v ústech neměl.
Najednou se prudce rozevřely dveře a do jídelny
vkročil správce s nějakou neznámou paní. Ta byla
prostorově velmi náročná, jako by snad horké
mléko pila bez přestávky. Paní Daniová rychle vstala
a přispěchala k ní tak rychle, jak opožděné house
spěchá za husou.
„Doneslo se mi,“ začala cizinka zvučným hlasem,“
že při půlnoční kontrole byly tři postele z pokoje B7
a prázdné.“

„Tři?“ vyslovil jsem potichu ve zmatení. Přemýšlel
jsem, jak to, že správce nepřišel na to, že jsem
tu noc také chyběl v posteli. Vždyť jsem přece vždy
první, koho kontrolují. Zmateně jsem si správce
prohlédl. A když jsem uviděl, jak neklidně vedle
rázné dámy stojí a s jakou nervozitou skládá ruce
pod břicho s příchodem paní Daniové, bylo mi jasné,
proč předchozí noc nenapočítal správné číslo.
Přesto ale ve mně hrklo. Nevěděl jsem, jak se mám
zachovat. V tu chvíli navíc přišel Robert se svými
kumpány a prošel kolem dospělých stojících u dveří.
„Stůjte hoši!“ zavelel jim správce. Od toho okamžiku
se na mě Robert upřeně díval. Pozoroval mě jako vlk
kořist a mně se zdálo, že vypité mléko se zanedlouho
znovu podívá na světlo světa. Cizí paní se najednou
narovnala, čímž její obří prsa vypadala ještě větší.
Potom zvolala do prostoru: „Jestli má někdo nějaké
doplňující informace k jejich zmizení...“
Ticho několik sekund rámusilo v jídelně a já mezitím
urychleně přemýšlel, co mám dělat.
„Za to mohu já!“ vykřikl jsem nakonec. Všichni se
na mě překvapeně podívali. Já byl zase překvapen
jejich zaskočeným výrazem, takže mi chvilku trvalo,
než jsem se rozešel směrem k vychovatelům.
„Já... pověděl jsem klukům, že půjdu na tajné místo
chytat světlušky a že můžou jít se mnou. Nejdřív
nechtěli, ale nakonec jsem je přemluvil,“ vymyslel jsem
si. Na chvilku mě napadlo, jaké starosti jsem si tou lží
přidělal. Ale ve srovnání i nejhoršího jednorázového
trestu od vychovatelů a teroru, který bych od Roberta
zažíval po zbytek mých dnů v sirotčinci, jsem litovat
ve chvilce přestal. Konec konců jediné, co jsem chtěl,
byl klid na kreslení. Navíc, když jsem teď měl dospělé
pod palcem, poslední, kdo stál v cestě, byl právě
Robert. „Tak pojď,“ prskla na mě žena a vyvedla
mě z místnosti. Já se ještě stihl otočit na Roberta.
Ten se na mě stroze, ale přece jenom usmál a kývl
hlavou.
Zuzana Doubravová, 4. Y

//
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Mnohokrát vám děkujeme za pozornost.
Jsme

též

velmi

vděčni

paní

profesorce

Věře

Až budete Zpravodaj likvidovat, vyhoďte jej prosím do tříděného odpadu.

Dittrichové

za

nezbytnou

korekturu.

Au revoir.
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