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Úvodní komentář redakce časopisu
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Milí čtenáři, 

je tomu již více než 3 roky, co se přestal vydávat školní časopis Team v našem hostivickém gymnáziu. Proto se 
nás několik studentů* dohodlo s profesorkami Evou Srbovou a Janou Reichelovou, že by bylo záhodno tuto 
krásnou tradici obnovit.   

Je mi tedy velkou ctí, že mám právě já tu čest Vám představit náš nový školní časopis GéHáčko. Časopis bude 
vycházet jednou za kvartál v tištěné podobě, ale nově i v elektronické, kterou najdete na stránkách www.
gymnazium-hostivice.cz. Časopis nyní má svých několik pravidelných rubrik, které přímo, dovolím si říct, oplý-
vají zajímavými informacemi, protože je píší ti nejvíce žurnalisticky zapálení studenti z našeho gymnázia.  

Závěrem Vám přeji kromě příjemného počtení hlavně zdraví, které je, obzvláště v dnešní době, velmi potřeb-
né. 

Michal Králík  

Šéfredaktor školního časopisu 

*Představení celé naší redakce se nachází na poslední stránce časopisu.
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Poněkud pozitivnější zprávou je, že koronavirová pandemie se nedotkla vyhlašování Nobelových cen, které 
byly letos uděleny ve všech kategoriích. Nobelovský týden začal 5.října a oficiální předání, které by se za 
normálních okolností konalo 10. prosince ve stockholmské koncertní síni, se zatím přesouvá, za přísných 
hygienických opatření, do stockholmské radnice. Je však také možná varianta, že se ceny budou udělovat 
virtuálně. Každý rok se Nobelovy ceny předávají v šesti kategoriích. Zajímavá byla cena za fyziku za průlomo-
vý výzkum černých děr. Nejvýznamnější cenu a to Nobelovu cenu za mír, získal Světový potravinový pro-
gram, který spadá pod OSN. Program pomohl sto milionům lidí v osmdesáti osmi zemích, které silně zasáhlo 
onemocnění Covid-19. Tato cena se uděluje vždy v pondělí po Nobelovském týdnu.

V říjnu letošního roku se s přísnými hygienickými opatřeními konaly senátní a krajské volby. Vzhledem 
k pandemii covidu-19 vláda schválila zákon, který umožnil volit i lidem v karanténě. Náklady na hygienická 
opatření činily okolo 24 milionů korun. Volby do krajských zastupitelstev České republiky 2020 proběhly 2. a 
3. října 2020 současně s prvním kolem voleb do Senátu. Druhé kolo senátních voleb proběhlo 9. a 10. října. 
Celková účast v senátních volbách byla 16,74 % a krajských voleb se zúčastnilo necelých 38 % voličů, což je i 
přes letošní ztížené podmínky o něco více než v minulých letech. 

V letošním roce proběhly volby i v USA. Americké prezidentské volby probíhaly po většinu roku 2020. Začaly 
primárkami jednotlivých stran v únoru 2020. Samotná volba prezidenta se pak uskutečnila 3. listopadu 
2020. V souboji o post šéfa Bílého domu se nynější prezident Donald Trump utkal s demokratem a někdej-
ším viceprezidentem Joe Bidenem, který ve volbách těsně zvítězil.

Jak je patrné, celý svět se i přes celosvětovou pandemii snaží o dodržování tradic, udržení chodu kultury, 
politiky, sportu a dalších odvětví, byť za velmi těžkých podmínek a za kompromisů, které si nikdo neuměl 
představit… 

Letní olympijské hry konané v Tokiu v Japonsku se měly uskutečnit už 24. července letošního roku a trvat 
měly do 9. srpna. Situace související s koronavirovou pandemií to ale bohužel neumožnila a už na jaře mu-
sely být olympijské hry přeloženy na rok 2021 a to konkrétně na 23. červenec. Nutné je však zmínit, že i přes 
přesunutí data jejich konání na příští rok, stále ponesou název Letní olympijské hry 2020. Zajímavostí také 
je, že poprvé v historii olympijských her, nebyly zrušeny, ale přesunuty.

Autor: Denisa Černochová, Sexta A
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Na první rozhovor vůbec jsme si pozvali jednu z nejdůležitějších, ba možná i nejdůležitější osobu v Hostivi-
ci – naši paní starostku Kláru Čápovou, kterou jsme vyzpovídali na téma „Váš středoškolský život“. Věřím, 
že Vás tento rozhovor nadchne stejně jako mě. 

Co jste studovala?
Studovala jsem dvojjazyčné gymnázium Dr. Karla Polesného ve Znojmě. Následně fakultu architektury na 
ČVUT.

Kdo vybíral SŠ (rodiče nebo Vy)? 
Školu mi vybrala sametová revoluce. Já i rodiče jsme počítali, že zvládnu příjímací zkoušky na gymnázium. Na 
podzim 89 však začala nová etapa našich dějin. Brzy na jaře přišla na základní školu informace, že se bude 
otevírat dvojjazyčné gymnázium, kde budou učit i učitelé z Rakouska. Ředitel základní školy mi na chodbě o 
přestávce řekl, že je to jedinečná příležitost, ať se tam určitě přihlásím, i když německy neumím ani slovo.

Jaké máte celkové vzpomínky na střední školu?
Úžasné. Ale to asi s odstupem času, protože člověk ocení až o dost později, co všechno mu ta zkušenost 
dala. Rakouští učitelé nás nutili diskutovat, velmi často jsme pracovali ve skupinách, měli jsme i projekto-
vé dny. Upozorňuji, že šlo o školní rok 1990/91! Někteří čeští učitelé se od nich učili, někteří je nesnášeli a 
říkali, že tímto způsobem nás nic nenaučí. Většinou ti, kteří ještě minulý rok učili ruštinu a nyní byli o 10 lekcí 
v němčině před námi.

Jakou jste byla studentkou? (Prospěch, průšvihy)
Kdybych měla hodnotit tehdy, řekla bych nemožná, neschopná, nic mi nešlo. Patřila jsem mezi třídní průměr, 
některé předměty mě bavily a šly mi lépe. Třídní kolektiv byl dost rozdělený na drobné skupinky, ale přesto 
jsme se jako hodnější holky občas snažily u učitelů žehlit průšvihy spolužáků. Ti o to ne úplně vždy stáli.

Jaký byl Váš oblíbený předmět + PROČ?
Hodně záleželo na osobnosti učitele. V prváku mě nadchla zeměpisářka (jméno si už nepamatuji, učila nás 
pouze rok), aktivní členka Amnesty International, později náš třídní Gerhard Grubeck, který nás učil němči-
nu a dějepis, později psychologii, byl filozof, psal básně a scestoval celý svět. Probírali jsme např. globalizaci, 
likvidaci deštných pralesů nebo trest smrti. U nás byl zakázán v lednu 91, takže to bylo velmi aktuální spole-
čenské téma.

Foto: K. Černá - Hostivický měsíčník
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Jaký byl Váš oblíbený učitel?
To už jsem částečně odpověděla, ještě bych přidala matikářku Isabelu Benischek, která je myslím dodnes 
ředitelkou Rakouského gymnázia na Praze 12. My jsme byli její první zkušenost v Čechách. Matematiku učila 
poutavě, zábavně. Myslím, že právě proto jsem se rozhodla z ní dobrovolně maturovat.

Jaký jste ve třídě měla ve třídě kolektiv + Vaše postavení v něm?
Viz výše. Moje postavení by asi uměli vyhodnotit spolužáci, myslím, že jsem byla tmelící typ.

Udržujete stále nějaký kontakt se spolužáky?
Hodně spolužáků pracuje v Praze nebo okolí, dokonce dvě spolužačky bydlí v Hostivici. Takže s mojí spolu-
sedící v jedné lavici od páté třídy až do maturity se vídáme velmi často. S některými spolužáky jsem se sešla 
pracovně jako architektka, navrhovala jsem jim bydlení, opačně jsem se obrátila na spolužáka právníka, když 
jsme kupovali dům. Ve větším počtu se snažíme setkat jednou za pět let ve Znojmě, ale letos nám to zatím 
nevychází.

Jak jste se připravovala na maturitu?
Nejvíc si pamatuji, že jsem se snažila být hodně připravená na písemné maturity, znát téma, o kterém bude 
slohová práce z češtiny a němčiny. Pak mě čekaly přijímací zkoušky na architekturu a na ústní část maturity 
už jsem šla s vědomím, že jsem přijatá na vysokou. Oproti písemkám to šlo docela hladce.

Jaké jste měla rodinné zázemí?
Rodiče začali hned po revoluci podnikat, vedli restauraci, pracovali nonstop. Gymnázium bych nazvala samo-
studiem, hodně jsme se učili se spolužáky dohromady.

V jaké lokalitě jste bydlela?
Na kraji Znojma, do školy jsem jezdila autobusem.

Jaké byly Vaše volnočasové aktivity v době střední školy?
Navštěvovala jsem ZUŠ, výtvarný obor. Jinak jsem měla pocit, že na nic nemám čas:-)

Měla jste nějakou brigádu?
O prázdninách jsem brigádničila u rodičů jako pomocná síla v kuchyni, později jsem pracovala i u konkurence 
na Vranovské přehradě. Sice na brigádě, ale u vody. Ideální prázdniny.

Měla jste z něčeho strach (něco ze školy)?
Strachy a negativní vzpomínky z paměti úspěšně mažu. Spíše pro zasmání:  Byla jsem sportovní antitalent, 
nesnášela jsem tělocvik. Největší hrůzu jsem měla z týdenního lyžařského pobytu, kdy jsem věděla, že budu 
nejhorší.

Do jakého ročníku byste se vrátila zpátky, kdybyste mohla a proč?  
Úplně na začátek studia na gymnáziu.  Měli jsme první rok 22 hodin němčiny týdně, aby se nám dostala pod 
kůži. Tenkrát se mi zdály i sny v němčině. Ráda bych se do té doby a kvality mojí němčiny vrátila.

Zdroj: https://www.skrblik.cz/radce/mesto/hostivice/

7



6
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Adéla Šípová je čerstvě zvolenou senátorkou ve volebním obvodu Kladno a zároveň zastupitelkou Středo-
českého kraje. Vystudovala pražská práva a je matkou pěti dětí. Potkat ji můžete nejčastěji na kole. Bydlí v 
Doksích u Kladna.

Jaký je Váš nejsilnější zážitek ze střední školy?  

Pro mě bylo důležité to společenství, třída. Všichni moji kamarádi, zážitky, které jsme zažili. Tehdy jsem 
nebyla nijak nejlepší student, nebyla jsem nijak super pilná, ale byly předměty, které mě hodně bavily, takže 
jsem získala zájem o historii. Bavily mě společenské vědy. Ráda jsem diskutovala, byť tehdy nebyly diskuze 
moc obvyklé. Vaše generace asi diskutuje mnohem víc, nám tolik přáno nebylo.  

Utkvěla Vám v paměti nějaká hrubka z testu nebo písemky?  

Ne. Utkvěl mi však jeden zážitek. Já jsem byla docela dobrá v češtině. Postoupila jsem v rámci okresní olym-
piády do nějakého vyššího stupně, kam jsem byla vyslána svou třídní učitelkou a načež jsem tam nedorazila, 
protože jsem si špatně napsala adresu. Takže to je takový největší fuckup, že jsem se na tu soutěž nedostavi-
la a byly do mě vkládány velké naděje.  

V čem jste byla na střední škole aktivní?  

Byla jsem aktivní v konverzaci. Měli jsme konverzace s rodilým mluvčím na angličtinu, což byl Američan. 
Seznámila jsem se i s jeho manželkou, která byla Japonka. Já jsem vždycky měla ráda takové ty multikulturní 
možnosti poznání celého světa. Pokud tam vždycky někdo zajímavý, nějaký cizinec, tak těch diskuzí jsem se 
vždycky zúčastnila velmi ráda. Ale něco, co by byla nějak wow aktivita, které bych se zúčastnila, musím říct, 
že nic takového si nepamatuji.  

Byla jste během školních let populární, nebo nepopulární?  

Myslím, že jsem byla poměrně oblíbená. Já jsem dost společenský vtip, vždycky se mnou byla legrace. Takže 
myslím, že spíš ten populární typ.

Foto: Kladenské listy - Archiv Adély Šípové

Byla nějaká knížka z povinné četby, která vás nějak osobnostně formovala?  

Musím říct, že mě nikdy moc nesvědčilo, když bylo stanoveno něco jako povinné. Takže když se 
stanoví povinná četba, tak mě to moc nepomohlo. V ten moment jsem ztratila motivaci to číst, 
protože to čtete, že musíte. Z toho, co si pamatuji, vím, že mě velmi zaujalo Na západní frontě klid, 
který jsem četla v rámci přípravy na maturitu a taky jsem měla ráda knížky od Škvoreckého, které 
mě bavily, protože jsou z toho studentského prostředí.
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„Vaši generaci mám moc ráda, vzbuzuje ve mně naději.“ 
- Adéla Šípová

Kdy jste si řekla, že půjdete studovat právnickou fakultu? 

Já jsem po gymplu šla do práce, pak jsem se vdala, otěhotněla jsem, a když nejstarší dceři byly tři měsíce, 
udělala jsem přijímačky na právnickou fakultu. Měla jsem vždy velký smysl pro spravedlnost a vždy mě bavily 
společenské vědy. Nějakým způsobem mě motivovalo i to, že můj manžel studoval právnickou fakultu.  

Ráda jezdíte na kole… “horák” nebo “silnička”?  

Horské kolo nemám ani jedno. Pro mě je kolo dopravní prostředek a taky zábava. Já nejezdím po lesích, jez-
dím po silnicích a cyklostezkách. Mám jedno silniční kolo a jedno cyklokrosové, které se mi hodí do města na 
kostky. Zrovna dneska jsem jela na kole, bylo to super.  

Jaké jsou Vaše nejoblíbenější cyklistické okruhy/stezky ve Středočeském kraji?  

Mám strašně ráda Křivoklátské okruhy. Já bydlím v Doksích, takže směrem na Křivoklát to mám opravdu 
blízko. Jsem zvyklá jezdit na kole do Prahy, proto mám takový oblíbený okruh přes Červený Újezd směrem na 
Břve a Zličín.  

Čím vás naplňuje humanitární pomoc, které se na Kladně věnujete?  

Já jsem spolu s ostatními založila Nadační fond humanitární pomoci. Zaměřujeme se na to, že potraviny 
z potravinových bank rozvážíme lidem, kteří jsou v nouzi. To jsou matky samoživitelky a senioři. Musím říct, 
že mě to velmi naplňuje. Z toho politického spektra mám možnost se setkat s lidmi, kteří jsou na okraji toho 
politického zájmu. Jsou to lidé, kteří nemají důvěru v politiky. Mám radost, když mohu někomu pomoct a 
zároveň jsem družná a zajímají mě příběhy ostatních lidí. Mám radost, že je kolem mě tolik mladých dobro-
volníků, kteří v tom se mnou spolupracují. Těší mě, že je tolik mladých lidí, kteří mají zájem o ostatní.  

Jak vidíte dnešní studenty?  

Velmi pozitivně. Já jsem matka (pěti dětí, pozn.red.)  a dvě z mých dětí jsou středoškolačky. Mám radost 
z kontaktu s mladší generací. Těší mě, že je jiná než ta moje. Máte více možností. Jste mnohem kreativnější. 
Jste mnohem komunikativnější. Nebojíte se diskutovat, jako to bylo za mojí generace. Vaši generaci mám 
moc ráda, vzbuzuje ve mně naději. Strašně ráda si s mladými povídám, jak oni vidí svoji budoucnost. Těší mě 
hodně. I proto s vámi dnes dělám ten rozhovor. 
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Do školy jsi chodil v době komunismu. Jaký je rozdíl v tom, co se učí teď a co se učilo tehdy? 

Byl velký rozdíl mezi padesátými roky a šedesátými roky. Ta padesátá byla hodně tuhá. Vyučovala se jen 
ruština, žádné „západní“ cizí jazyky.  Nejvíce komunismus asi zmasakroval výuku dějepisu a literatury, to 
byl ideologicky pojatý výklad o tak zvaném „třídním boji“. Ale byly předměty, kterých se ideologie nedotkla, 
třeba latiny. Tam to nešlo. To už se týkalo spíše let šedesátých, kdy se dýchalo mnohem svobodněji.  

Ale na střední škole jsme se tehdy také učili stejné nesmysly, jaké se učí dnes. Také jsme probírali zažívání 
a trávící ústrojí červů, vědomosti, které jsme pak s chutí odhodili s první minutou po maturitě a které jsme 
v životě nikdy nepotřebovali a nikdy neužili. A které pohříchu ani nebyly součástí toho, čemu se říká obecná 
vzdělanost. Biflování různých zoologických a botanických systematik je tradiční součástí výuky středoevrop-
ského typu, řekl bych typu německého a rakousko-uherského. Ten se tehdy úspěšně snoubil s komunistickou 
ideologií v humanitních předmětech. Takže střední škola byla docela kuriózním hybridem. Vy dnes už ales-
poň tu komunistickou ideologii nemáte. A máte angličtinu a další jazyky. Postupně k nám pronikají některé 
prvky anglosaské výuky. I když školní osnovy, to je asi nedobytný hrad, ve kterém se zastavil čas. 

V roce 1968 jsi se stal studentským lídrem. Co pro tebe znamenal vstup sovětských vojsk na území Česko-
slovenska 21. srpna 1968? 

Poznání, že svět kolem nás se může zásadně proměnit během jediného dne, vlastně nečekaně během něko-
lika hodin. Všechny plány se rázem zhroutí. A musíte hodně rychle vystřízlivět a žít dál. Trochu to připomíná 
současnou situaci s covidem, ale z toho se oklepeme tak během roku. Z invaze sovětských vojsk a následné-
ho zhroucení nadějí roku 1968 a snů o normálním životě, jsme se vypotáceli až po dlouhých dvaceti letech. 
Byly to poněkud promarněné nejlepší roky našeho života. 
 
Jakým způsobem si pokračoval ve svém vzdělání po invazi? 

Myl jsem okna v Londýně. I to občas patří k životu a včas nás to vrátí z výšin na zem. Musíte úplně a rázem 
přestavět celý svůj život. Takže vlastně také škola. Teprve později jsem dokončil formální vzdělání na vysoké 
škole a doktorát.

Školní léta zažitá v 50. a 60. letech minulého století, tedy za komunistické režimu. Umíme si to vůbec před-
stavit? Studium bez počítačů, chytrých telefonů a dalších vymožeností dnešní doby? Jediný možný zdroj 
informací byly knihy, ale i ty v sobě obsahovaly informace tak cenzurované, že by dnes tvořily 50% našich 
učebnic. O životě, studiu a práci jsem se bavila s mým skvělým tátou, Vladimírem Železným.

Zdroj: https://vladimirzelezny.cz/
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Jaký má vliv na dnešní studenty moderní technologie? 

Různý. Na jedné straně internet, wikipedie, počítač, mobil neskutečně zrychlily přístup k informacím. Na 
druhou stranu odnaučily hledat souvislosti. Vše je hotově prezentováno na talíři. A v případě wikipedie často 
povrchně, nepřesně a s chybami a v některých oborech také s masivní a nekorektní levicovou zaujatostí. 
Neviditelná cenzura na internetu, na sociálních sítích a na wikipedii je dnes mnohem rychlejší, účinnější a 
rafinovanější, než byla primitivní mechanická cenzura za komunismu v době, kdy jsem studoval já. Dnes je 
vymazání některých dat nebo názorů možné na jedno stisknutí klávesy. Zrychlený komunismus naruby! Nevi-
ditelná cenzura na sociálních sítích a internetu bude hlavním problémem příštích let. 

Ale já studoval v době, kdy nebyly ani kalkulačky, nejdokonalejším exaktním „strojem“ pro výpočty bylo 
logaritmické pravítko. Dnes jen muzeální exponát. A moje dnešní paměťová kapacita a výkon počítače, který 
mám doma, je podstatně větší, než byl tehdy celý paměťový výkon třeba ministerstva obrany. Kapacita a 
rychlost vybavení informaci v mém mobilu by se tehdy nevešla do mechanických pamětí v sedmipatrové 
budově výpočetního centra. Všechno se psalo rukou, občas pomohl „klapací“ mechanický psací stroj, který 
byl tehdy s námi od Rakousko-Uherska. Od otce jsem dostal darem psací stroj Underwood, který byl z roku 
1929. Na jednu stranu chybělo to pohodlí, že jakákoli informace je okamžitě k mání na stisknutí tlačítka, na 
druhé straně jsme uměli pracovat s „prvozdroji“ v knihovnách a v archivech. Ale samozřejmě, dnešní rychlý 
přístup k informacím, to je zázrak!  

Co považuješ za svůj největší akademický úspěch? 

Za opravdu akademický úspěch považuji udělení prestižní Ceny Akademie věd, kterou jsem dostal někdy 
koncem osmdesátých let minulého století za můj přínos k popularizaci vědy, zejména astronomie a astrofyzi-
ky. A také za knihu o kometární astronomii. 

Měl jsi brigádu? 

Ano, chodili jsme na brigády, sbírali jsme mandelinku bramborovou a jezdili jsme česat chmel. Byla to nor-
mální součást našeho života. Jiný život jsme neznali a neměli. Ale nebrali jsme to tehdy nijak úkorně.   

Jakou knížku z povinné četby si pamatuješ a nejvíce tě ovlivnila? 

Povinná četba za komunismu, zejména u nás za ranného komunismu, to byl většinou soubor ideologicky 
prověřených nesmyslů, ale patřila tam naštěstí i klasika. Co mne zasáhlo a co ve mně přetrvalo dodnes, je 
Máchův Máj a Erbenova Kytice. To jsou dvě geniální díla české literatury 19. století.  

Jaký je tvůj nejsilnější zážitek ze SŠ? 

Přestávky. 

Na kterého učitele nejraději vzpomínáš? 

Na profesora Bočínského. Učil latinu a dějepis a byl to profesor jako z První republiky nebo možná z Rakous-
ko-Uherska. Moudrý, vzdělaný humanista. A latina je dodnes pro mne daleko nejužitečnější znalost, kterou 
mi dala střední škola. 

Jaké bylo zázemí, ve kterém jsi vyrůstal (např.bydliště)? 

Proměnlivé, od tuhého komunismu padesátých let až po snesitelný život šedesátých let. Pak už jsem nevy-
růstal, ale jen žil. 

11
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Ve dnech 9.-11. 9. 2020 se někteří žáci naší školy, 
respektive žáci Sexty A s pány profesory Veverkou a 
Šperlem, vydali v rámci projektu IKAP na předexpedici 
na nedaleké Křivoklátsko. 

Poté, co jsme se úspěšně sešli, “zakempili” a samozřej-
mě poobědvali, nelenili jsme ani vteřinu a zamířili do 
nedaleko ležícího temného hvozdu, abychom našli 3 
vhodné lokality pro dendrologický výzkum. Kdyby ně-
kdo náhodou nevěděl, oč tu běží, dendrologie je nauka 
o dřevinách. Dřeviny jsou stromy, keře a v neposlední 
řadě také polokeře. To jen tak pro jistotu… 

Na vytipovaných lokalitách jsme provedli měření, jenž 
zahrnovalo vybrání a určení zaujatých stromů pomocí 
relaskopického klínku. Průměrkou jsme zase změřili 
obvody kmenů ve výšce 1,5 m a získaná data jsme, 
spolu se souřadnicemi, důkladně zapsali do tabulky. 

Na to, že jsme v oboru zatím poměrně nezkušenými 
žábami, jsme se po seznámení s nástroji vrhli s vervou 
do akce a s mistrovskou přesností jsme vyplnili všechny 
tabulky. 

Dalšího dne byl náš program neméně nabitý. Tentokrát 
se však jednalo o část botanickou, tedy kytičky. Hledali 
jsme opět tři vhodná místa na pozorování a když se 
nějaké našlo, nelenili jsme ani vteřinu a dali se do prá-
ce. Po zatlučení kolíku jsme vyměřili prostor 2x2 m a 
začali určovat. Se zkušeným mazákem panem Veverkou 
nám to šlo hezky od ruky, ale i přesto jsme se vrátili až 
k večeru. 

Tehdy nás navštívily paní profesorky Stibůrková a 
Gaďůrková (která nám dokonce přinesla jídlo <3) a na 
chvíli nás svou přítomností poctil i pan Pospíšil. 

Poslední den jsme už jen sbalili tábor a ač neradi, 
vypravili se směrem k domovu. Mnohým z nás, ne-li 
všem, by zdaleka nevadilo, kdyby celá expedice trvala 
ještě déle, ale aspoň už se můžeme těšit na ty, jež nás 
teprve čekají.

Ve dnech 9. – 11. 9. 2020 proběhla přípravná fáze přírodo-
vědné sekce projektu IKAP. Vybraní studenti se účastnili te-
rénního šetření, jehož cílem bylo zvolení zkusných ploch v 
oblasti Křivoklátska pro následné tříleté periodické šetření. 

Celkem bylo vybráno šest zkusných ploch. Dendrologická 
část má za cíl popsat růstové tendence stromů v různé fázi 
vývoje porostu.

První lokalita (2A) popisuje porost ve fázi zmlazení. Zde 
jsme zjišťovali výšku a počet dřevin na vymezené ploše.
Předpokladem pro následující roky je, že dojde k postup-
nému úbytku početnosti jedinců ve vztahu s jejich rostoucí 
výškou a zároveň snížení druhové rozmanitosti.

Druhá lokalita (3A) zachycuje smrkový porost ve fázi dorůs-
tání. Zde jsme zjišťovali počet jedinců, jejich průměrů ve 
výčetní výšce a zároveň jsme zjišťovali kruhovou základnu 
v porostu. Předpokladem je zvětšování průměru jedinců, 
zvětšování kruhové základny a úbytek jedinců na ploše. 

Třetí plocha (1A) postihuje porost ve fázi předmýtní 
zralost. U tohoto porostu jsme měřili průměr ve výčetní 
výšce, zjišťovali druhové zastoupení a počet jedinců. V 
tomto případě je naším cílem popsat přírůstové tendence 
jednotlivých druhů v průběhu let.Botanická část zahrnova-
la opět tři plochy.

V případě botaniky nás nejvíce zajímala druhová rozma-
nitost a případné možné změny druhového zastoupení 
vlivem změny lokálních podmínek.

První lokalita (Ia) popisovala lesní stanoviště, kde došlo 
k náhlému prosvětlení vlivem pádu a odtěžení několika 
stromů. V letošním roce druhová skladba odpovídá okol-
ním zastíněným plochám, ale předpokladem pro následné 
roky je, že dojde k úpravě druhové skladby a početnosti ve 
prospěch slanomilných druhů.

Oproti první lokalitě, byla druhá (IIa) vybrána na osluně-
ném stanovišti, kde se nacházely dorůstající stromy akátu. 
Tyto vylučují odpudivé látky, které dle předpokladu budou 
mít vliv na úbytek druhů na stanovišti. Kromě toho dojde 
k částečnému zastínění, což se také podepíše na proměně 
druhové skladby.

Třetí lokalita (IIIa) pak popisuje luční společenstvo. Na této 
pak by v průběhu času nemělo dojít k rapidní proměně 
druhového zastoupení. Třetí plocha by proto měla plnit 
funkci referenční.S drobnými obtížemi se podařilo veškeré 
plochy vybrat, popsat a dle souřadnic i zajistit pro další 
šetření. Realizační tým se projevil jako vysoce funkční a 
disciplinovaný.

Autor: Bianka Poláčková, Sexta A

Autor: Mgr. Ing. Vojtěch Veverka 
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V dnešní době disponuje mnoho škol meteostanicemi 
instalovanými pro potřeby výuky. Ani Gymnázium Hos-
tivice v tomto ohledu nezůstává pozadu. 

Proto se naše škola může pochlubit špičkovou meteo-
stanicí typu WS-GP2. Ta obsahuje senzory pro měření 
deště, slunečního záření, teploty půdy, rychlosti a smě-
ru větru, relativní vlhkosti a teploty vzduchu. 

Získaná data se pravidelně archivují a mohou být 
použita k následnému vyhodnocení ve výuce před-
mětů biologie, zeměpisu a fyziky. Své využití tato data 
najdou i v hodinách informatiky, kde je studenti příleži-
tostně pomáhají zpracovávat.  

Zajímavostí je, že Gymnázium Hostivice používá i mo-
bilní meteostanice WS-GP1, která je určena pro terénní 
průzkum.

Autor: Mgr. Ing. Vojtěch Veverka
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Exkurze na zámek Nižbor  

V pátek 2. 10. 2020 vyrazila naše třída 5. A na výlet na zámek Nižbor, kde se konala výstava o Keltech.  

Autobus nám zastavil přímo u zámku, takže jsme došli pár kroků na nádvoří a zanedlouho už nás pustili dovnitř.  
Průvodce nás provedl expozicí a vyprávěl mnoho zajímavých informací o životě Keltů. Viděli jsme například repli-
ku keltského hrobu a plně vybaveného obydlí nebo různé archeologické nálezy denní potřeby, třeba hrací kostku 
nebo nástroj na psaní. Dozvěděli jsme se také něco o keltských oppidech v Čechách – jak vypadala, kde stála a 
jak se tam žilo.  

Po prohlídce výstavy jsme se rozdělili na tři skupiny a vystřídali jsme se na třech stanovištích, která pro nás pořa-
datelky připravily. To už nebylo zaměřené pouze na Kelty, ale na celé období neolitu. Zkusili jsme si utřít mouku 
z pšenice, smíchat ji s vodou a vytvořit placky, které nám potom upekli. Ochutnali jsme tak běžnou stravu našich 
dávných předků a musím říct, že to mně i spoustě mých spolužáků chutnalo.  

Dále jsme poznali, jak se tehdejší lidé oblékali, z čeho a jak získávali látky či jak se zdobili. Mohli jsme si vyzkou-
šet, jak se vyráběly provázky nebo si třeba učesat vlasy kostěným hřebenem. A také jsme si prohlédli pravěké 
nástroje. Myslím, že nejzajímavější byl neolitický srp, který byl vyroben ze zahnutého zvířecího rohu a ostrých 
kamínků, které k němu byly přilepeny pryskyřicí. 

Nakonec jsme dostali knížku (z části komiks) o životě v neolitu, která se mi moc líbila. Potom už jsme se vydali 
do hotelu Praha, kde jsme měli objednaný výborný oběd – kuřecí řízek s kaší a kofolou nebo malinovkou. Byla to 
příjemná tečka po zajímavé exkurzi.  

Autor: Lenka Jeřábková, Kvinta A

Autorské čtení s Danielou Krolupperovou 

Daniela Krolupperová, překladatelka a soudní tlumočnice finského a norského 
jazyka, je zároveň spisovatelkou a autorkou mnoha knih pro děti. A my jsme měli tu 
čest zúčastnit se autorského čtení, na kterém jsme si příjemně popovídali o jejím 
životě a o kariéře spisovatelky a překladatelky.  

Daniela Krolupperová vystudovala finštinu na Filozofické fakultě UK i přesto, že 
chtěla studovat nordistiku. Tu kvůli neotevřenému ročníku musela odložit až na 
následující rok a pak ji studovala paralelně. Následně absolvovala studia na Lidové 
vysoké škole v Norsku, obor žurnalistika. Později studovala v Helsinkách a v Oslu. 
Momentálně žije v Praze a má tři dcery. Velkou zálibu vždy nalézala ve sportu.  

Během našeho autorského čtení jsme mluvili o její překladatelské kariéře, proč 
si vybrala právě skandinávské jazyky a jaká je realita tohoto povolání. Také nám 
trochu poodhalila, jak se píše kniha pro děti. Při psaní nestačí jen zapojit fantazii, 
musí si i zjišťovat informace, ověřovat si je a následně text upravit do formy vhodné 
pro malé čtenáře. Představila nám i některá svá díla, například Past na korunu z dob 
první republiky, a nakonec jsme si poslechli ukázky z knih Polštářoví podvodníci a 
Zločin na Starém Městě pražském, odehrávající se v době národního obrození. 

Mezi její nejznámější knihy patří také Já se nechtěl stěhovat, Zmizelá škola, Kouzel-
ná aktovka a Bubáček. Získala řadu ocenění za literaturu, mezi nimi například ceny 
několika různých nakladatelství a v letech 2011, 2015 a 2019 vyhrála soutěž Zlatá 
stuha. Je pětinásobnou vítězkou soutěže SUK- Čteme všichni a v roce 2011 byla no-
minovaná do soutěže Magnesia Litera za knihu Historie Evropy: obrazové putování. 

Autorky: Kristína Ščerbíková, Eliška Košanová, Kvarta A

Foto: Nguyen Phuong Thao, týdeník Reflex
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Jak si nepochybně každý z nás všiml, vyskytuje se tu s námi už nějakou dobu náš nemilý přítel COVID. Vláda 
se snaží najít řešení a vydává všemožné příkazy, zákazy a omezení.  

V tomto krátkém dotazníku, o přesně šesti otázkách a 101 respondentech, jsem se, alespoň povrchově, 
pokusila zjistit, jaké mají na všechny tyto akce názory studenti naší školy. 

Autor: Bianka Poláčková, Sexta A

„Když se zrušila škola, je logické, že jsou zrušené i kroužky. I když myslím, že pro děti není covid
nebezpečný.“ - Studentka sekundy

„Myslím si, že brzké uzavření provozoven je relativně chytrý krok, společně se zákazem pití na
veřejnosti. Proč chytrý? Protože dle statistik se nejvíce lidí setkává právě ve večerních hodinách a v
těch je tedy největší šance na přenos. Jsem tedy rád, že se konečně dokázalo přijít na nějaké
dobré opatření, které snad sníží rychlost příbytku nakažených.“ - Student septimy

15
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Autor: Bianka Poláčková, Sexta A
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„Z epidemiologického hlediska to považuji 
za rozumný krok. Reprodukční číslo je vyso-
ké a my musíme být zodpovědní, abychom 
touto situací prošli s co nejmenšími škoda-
mi. Chvíli to bez koncertů
přežijeme.“ - Student sexty

„Myslím, že je mytí rukou důležité a účinné 
v boji proti koronaviru a celkově i ostatním 
virům. Já si myji ruce víc než předtím, ale 
myslím, že už si myjeme ruce od dětství, 
takže by to nemělo nikomu
dělat potíže.“ - Studentka tercie

„Nošení roušek mi nijak výrazně nevadí. 
Sice to má pár nevýhod, ale myslím si, že v 
této situaci je to nutné.“ - Studentka primy

„Distanční výuka mi zatím vyhovuje více 
než výuka ve škole. Je to celkově pohodl-
nější. Ale mnohem hůře se soustředím a 
myslím si, že se toho nenaučím tolik jako 
při normální výuce.“ - Studentka I.A



V každém čísle budeme v této rubrice 
vydávat hlášky našich profesorů. Pokud 
máte nějakou vaši oblíbenou, tak nám 

ji neváhejte poslat a je vysoká prav-
děpodobnost, že ji všichni uvidíme již 

v dalším čísle! Osoba, která nám hlášku 
zašle, zůstane samozřejmě anonymní :) 
Hlášku se jménem autora posílejte na 

email casopisgehacko@gmail.com

Hlášky profesorů
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Příběhy slavných knih
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Utrpení mladého Werthera 

Pravda oděná do příběhu projde každými dveřmi, řekl kdysi učitel Komenský. A proto my se vám v této 
rubrice budeme snažit přiblížit pomocí příběhů slavné knihy české i světové literatury. Každé slavné dílo má 
svou druhou linii, svůj skrytý příběh a svého autora, jehož život bychom neměli opominout. Díla, o kterých 
zde budeme psát, budou nejen historicky významná a nadčasová, ale zároveň se mohou objevit v maturit-
ním seznamu četby, ze kterého čerpáme.

Goehte byl teprve mladým právníkem, když vydal svou druhou knížku Utrpení mladého Werthera. Milostný 
preromantistický román ve formě dopisů popisuje příběh mladého umělce, jenž poté, co se přestěhuje do 
městečka Waldheim pozná úředníka Alberta. Zanedlouho se z nich stanou přátele. Werther se však zakouká 
do Lotty, jenž se má za Alberta provdat. Albert  jako přepracovaný úředník nemůže Lottu „hlídat“, zatímco 
Werther je umělec na volné noze a s Lottou tak může trávit celé dny. Albert začíná žárlit, ale jeho slušná 
povaha mu nedovolí, aby Wertherovi styk s Lottou vyčetl. Werther neunese, že mu Lotta nepatří a z měs-
tečka odjede, aby začal pracovat na na velvyslanectví. Přestože zde potká dívku, která mu Lottu připomíná, s 
Lottou si stále dopisuje a do Waldheimu se vrací, aby ji vyznal lásku. Lotta Werthera také miluje, ale zůstává 
věrná svému manželi. Werther odchází domů, napíše dlouhý dopis Lottě a pošle k Albertovi sluhu s prosbou 
o vypůjčení dvou zbraní, které dle svého tvrzení má na cestu, kterou hodlá vykonat. I když Lotta tuší nějaké 
neštěstí, postrkována Albertem je sluhovi předá. Werther se o půlnoci téhož dne těžce zraní střelou z pisto-
le. Před polednem Werther umírá. Je pohřben u dvou lip; v místě, které si sám určil.

Osudový ples

Goehte prý Werthera napsal za pouhé čtyři dny v březnu roku 1774, které později označil za osobní terapii. 
Námět k románu se Goehtovi dostal při jeho pobytu ve pruském Wetzlaru, kde Goehte pracoval jako prakti-
kant u říšského soudu. Ve Wetzlaru Goehte potkal Christiana Kestnera a Charlottu Buff., která se později sta-
la předlohou pro Lottu. Potkal ji na plese, kam se snoubenec Kestner dostavil z pracovních důvodů později 
a Goehte tak nabyl mínění, že Charlotta je svobodná dívka. Goehte začne Charlottu navštěvovat. Kestner, 
v románu Albert, se později k Goehtovi vyjadřuje „Potom co a jakmile dokončím svoji práci, jdu ke svému 
děvčeti a najdu zde dr. Goetha [ ... ]. Miluje ji, a jakkoli je veskrze filosof a mně nakloněn, přesto mě nevidí 
rád přicházet, abych se se svým děvčetem potěšil. A já, jakkoli jsem mu veskrze nakloněn, přece jen také 
nevidím rád, že by měl u mé dívky pobývat sám a bavit ji“. Goehte opouští Wetzlar poté, co se Charlotta 
Kestnerovi svěří, že ji Goehte políbil.

„Goethe prý blízko svého letního sídla našel na břehu řeky mrtvou dívku, která v 
ruce držela tento román.“

Kniha slaboduchých
 
Kniha vyvolala světový ohlas a ještě do konce 18. století byla přeložena do 15 jazyků. Pro tehdejší literár-
ní tvorbu byla nezvyklá smrt hlavního hrdiny, již Goehtův román končí. Sebevražda pro církev znamenala 
to samé jako zabít někoho jiného, tedy porušení božího desatera. V některých pruských regionech byl tak 
„Werther“ na seznamu zakázaných knih. Lipský radní stanovil dokonce na doporučení teologické fakulty 
pokutu 10 tolarů pro ty osoby, které budou knihu prodávat. Knihu označil jako návod na sebevraždu a ne-
bezpečné dílo pro slaboduché a zženštilé osoby, v nichž může vyvolávat touhu po sebevraždě. Zákaz nošení 
Wertherova oděvu platilo až do roku 1825, tedy půl století poté, co román vyšel. Tyto zákazy byly vydány ta-
kéna základě růstu počtu sebevražd. Román motivoval nešťastně zamilované ke skoncování se životem. Sám 
Goethe prý blízko svého letního sídla našel na břehu řeky mrtvou dívku, která v ruce držela tento román. 
Zanechat v místě činu i Goethův román nebylo výjimkou, sebevrahové chtěli dát najevo, čím byli motivová-
ni. Kvůli sebevraždám byl Goehte nucen knihu poupravit.



Příběhy slavných knih
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Rebelská modř

Mezi mladými si ale román našel spoustu oblíbenců, kteřív románu neviděli jen návod na sebevraždu. Z 
Werthera se stala kultovní osoba. Mladí lidé se oblékali jako Werther, tzn. nosili modrý frak, žlutou vestu a 
kalhoty, kulatý plstěný klobouk a nenapudrované vlasy. Sám autor prý v takovém kostýmu chodil. Zanedlou-
ho se objevil parfém Wertherova toaletní voda. I většina sebevražedníků, kteří podlehli werther-efektu, byla 
oblečena v obleku hrdiny. Mnozí z nadšenců neváhali podniknout do Wetzlaru „pouť“, aby se mohli podívat 
na Lottin dům, ze kterého je od roku 1922 muzeum.
Goehte díky Werthrovi stanul na výsluní německé soudobé 
literatury. Dílo si oblíbil sám Napoleon, který Goehta ocenil 
Řádem čestné legie. Román ale dokázal vyvolat tolik pobou-
ření a sebevražd, že se Goehte na konci svého života, i přesto 
že originál upravil, od Werthera distancoval.

Autor: Vojtěch Brodský, Sexta A

Tradiční Wertherovský oblek - kontrast žluté a tmavě 
modré

Lottin dům ve Wetzlaru, místo Goehtových 
pravidelných návštěv

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe?fbclid=IwAR212GEq-
sdUoLKGT6Xwtqp-uYi7m8EOvqqNoohdqOXDHu4qbOQMlSt56NyI#/media/Soubor:Go-

ethe_(Stieler_1828).jpg

Zdroj: https://www.lyrik-klinge.de/gewandung/?fbclid=IwAR0EfFPoOhiDpkoWqTX-
Ge94NmlbYsYf0Qunr_ILWqq4Bf479O4aa2RwqSmM

Zdroj: https://www.bremer-architekten.de/denk-
mal-kultur?view=article&id=46&catid=11
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Tradiční Wertherovský oblek - kontrast žluté a tmavě 
modré

Zdroj: https://www.lyrik-klinge.de/gewandung/?fbclid=IwAR0EfFPoOhiDpkoWqTX-
Ge94NmlbYsYf0Qunr_ILWqq4Bf479O4aa2RwqSmM

Významná historická výročí

19

400 let od bitvy na Bílé hoře aneb bitva, jejíž datum si musíš zapamatovat 

Bitva na Bílé hoře, bitva, která se nesmazatelně zapsala do českých dějin, se uskutečnila 8. listopadu 1620 
na Bílé hoře u Prahy. Byla svedená v době, kdy v Evropě zuřila Třicetiletá válka. Letos připadá výročí 400 let 
od této krvavé události, která rozdrtila české stavovské povstání a ovlivnila osud českého státu na dalších 
300 let. 

Od počátku 17. století v českých zemích převažovala hlavně víra protestantská. Habsburkové, kteří českým 
zemím už nějakou tu dobu vládli, upřednostňovali katolické náboženství a chtěli ho také v českých zemích 
prosadit. Jejich heslem bylo „Čí vláda, toho náboženství“ Proto přivedli jezuity, kteří měli za úkol obyvatel-
stvo rekatolizovat a také zajistit vyšší vzdělanost. Protestanti však měli přislíbené náboženské svobody ve 
formě tzv. České konfese Maxmiliána II. nebo tzv. Rudolfova majestátu a katolickou víru přijmout nechtěli. 
Ferdinand II. Štýrský však tyto dokumenty zrušil. Českým stavům se toto omezování náboženských svobod 
a práv nelíbilo a tak rozpoutali tzv. Stavovské povstání, při kterém vyvolali další pražskou defenestraci. Čeští 
stavové Ferdinanda II. Štýrského svrhnou z trůnu a místo něj na trůn dosadí mladého Friedricha Falckého, 
který má za manželku dceru anglického krále, což se stavům hodilo, protože Anglie je země protestantská. 
Ferdinand II. Štýrský se ale stává císařem Svaté říše římské a v říši sbírá žoldnéřské vojsko, aby vnikl do Čech 
a stal se znovu králem. Stavové z počátku slaví vojenské úspěchy, ale to nejhorší je zatím čeká. 

Armáda Svaté říše římské a armáda německé Katolické ligy vstupují do Čech, kde se střetávají se stavy 
nejprve u Rakovníka, poté svedou malou bitvu u Ruzyně. 8. listopadu se setkává císařsko-ligistická armáda 
vedená Maxmiliánem I. Bavorským, Karlem Bonaventurou Buquoyem, Gottfriedem Heinrichem Tillem nebo 
Rudolfem z Tiefenbachu s českým stavovským vojskem vedeným Kristiánem starším z Anhaltu, Jindřichem 
Matyášem Thurnem nebo Jiřím Friedrichem Hohenlohem na návrší Bílá hora, několik kilometrů od praž-
ských městských hradeb. Stavovská armáda se opírala o vysokou zeď obory letohrádku hvězda ve výhodné 
pozici na kopci. Císařská armáda měla mezi 18 000- 20 000 muži a ligistická mezi 12 000- 13 000 muži a pou-
žila jako taktiku starší španělský vzor. Stavovská armáda měla asi tak 15 000 mužů a seřadila se podle mo-
dernější nizozemské vojenské taktiky. Sám Friedrich Falcký se boje nezúčastní, protože nevěří tomu, že bitva 
by mohla proběhnout a tak zasedne k obědu s anglickými vyslanci. Bitva začala kolem poledne. Ke konci 
bitvy u zdi obory letohrádku Hvězda bojoval o holý život moravský pluk hraběte Šlika, ve kterém byli najaté 
jednotky z německých zemí. Zajímavostí je, že se na straně katolické armády zúčastnil bitvy i francouzský fi-
losof René Descartes. Bitva trvala přibližně dvě hodiny a vítěznou stranou se stala císařsko-ligistická armáda. 

Rozestavění armád v bitvě na Bílé hoře

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_B%C3%ADl%C3%A9_
ho%C5%99e#/media/Soubor:White_Mountain_plan.jpg
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Na straně stavovských vojsk zahynulo v bitvě kolem 5000 mužů a na straně katolické armády kolem 700 
mužů. Když se král dozvěděl smutnou zprávu o prohrané bitvě, dojel na místo bitvy, aby se přesvědčil sám. 
Poté odjel na hrad, aby vše sbalil a mohl odjet z Prahy. Ve spěchu málem královská rodina zapomněla na 
svého syna Ruprechta. Poté se svou družinou odjel ze země. Začalo se mu přezdívat Zimní král, protože vládl 
jen pouhý rok. V pondělí 9. listopadu poté obsadilo císařské vojsko Prahu a později stavové kapitulovali.  Tím 
skončila první fáze Třicetileté války zvaná česká a falcká. 27 vůdců povstání bylo potom příští rok demon-
strativně popraveno. Obyvatelé českých zemí museli také přijmout katolickou víru. České země byly poté 
pod nadvládou Habsburků až do roku 1918.  Dnes je na Bílé hoře malá mohyla, která nám připomíná jednu 
z nejslavnějších bitev v české historii. 

P.S. Jestli tě toto téma zajímá, můžeš se podívat na nový český dokument s názvem Bílá hora 1620- 2020. 
Vřele ti ho doporučuji.

Slovníček: stavové - zástupci šlechty, rytířů a měšťanů 

                   Jezuité- (Tovaryšstvo Ježíšovo) řeholní řád římskokatolické církve 

                   rekatolizace - nucené přijetí katolické víry 

                  defenestrace - násilné vyhození z oken
Autor: Petr Kloc, Kvinta A

zdroj: http://www.fototuristika.cz/profile/profile/detail/10?detail=1703

Památník na Bílé hoře
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Autor: Petr Kloc, Kvinta A
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Autor: Kateřina Dlasková, Prima A

Autor: Kateřina Dlasková, Prima A
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Kaleidoskop
Autor: Bianka Poláčková, Sexta A

Podzim
Autor: Viola Jana Tošková, Prima A

23



22
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Labutě
Autor: Bianka Poláčková, Sexta A
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Slepýš

Téma: Vypravování s použitím vyjmenovaných slov

Vždycky jsem chtěla být slepýš. Plazit se po zemi, vidět z blízka všechen hmyz a byliny mít místo korun stromů. 
Sice bych neviděla dobře na dálku, ale nevzlykala bych a ulovila bych si myš. Do svého příbytku bych si nemu-
sela kupovat žádný nábytek. Každé ráno bych pozorovala, jak se třpytí rosa a jak tráva postupně osychá. V noci 
bych se sice maličko bála netopýrů, ale to nejsou žádní výři, kteří by mě bez problémů chytili a snědli syrovou, 
kdybych se jim náhodou nachomýtla do cesty. Sice bych byla lysá, ale nepadalo by ze mě chmýří, na které bych 
mohla mít alergii. Kdyby začala bouřka a na nebi se blýskalo, myslím, že bych se s ostatními slepýši někam 
zamykala. Čas by určitě rychle plynul, a brzy bychom se mohli vyplazit ven. Možná bych občas vzlykala kvůli 
tomu, že nemám nohy rychlé jako gepard. Ale i přes to bych si vychutnávala svůj život.

Jitka Lukášková, Prima A
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Soutěž!
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Tato, původně sukulentní rostlina je velmi populární pro pěstování jako bonsaj. Je to vytrvalá bylina, která 
vytváří velké rozvětvené keře, které mohou dorůstat až do výšky 3 metrů! 

Na péči není moc náročná, není-li jeden marný, ale s jejími květy pravděpodobně nepočítejte. Kvete totiž 
raději stará a hlavně doma, na svobodě, někde v jižní Africe. Tam roste převážně na skalnatých svazích. I když 
se jejím květem nemůžete pokochat, rádi Vám ho popíšeme. Jedná se o bílé až narůžovělé pětičetné kvítky, 
které vytvářejí vrcholičnatá květenství. Kalich i koruna jsou volné a květní stopky bývají načervenalé. Tyčinky se 
vyskytují ve dvou kruzích. 

Plodem této květinky je měchýřek s drobnými semeny. 

Když už ne květy, nepochybně Vás obšťastní svým silným stonkem připomínající kmen stromku a pěkně lesklý-
mi, sytě zelenými, ztlustlými, dužnatými listy do tvaru vejce, které mohou být po okrajích načervenalé. Poznáte 
tuto roztomile tlusťoučkou květinku?

V rámci našeho časopisu a projektu IKAP jsme si pro vás připravili botanickou hádanku, ve které budete dokonce 
moci vyhrát věcné ceny. V každém čísle našeho časopisu budete mít popsanou jednu rostlinu a na ní označená 
některá písmena do tajenky. Písmena pak doplníte a vytvoříte jedno slovo. K tomu napíšete definici a příklad a 
pošlete na email casopisgehacko@gmail.com. Za náš tým vám přejeme příjemnou zábavu při hádání!

Autor: Bianka Poláčková, Sexta A
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2.10.2020 – Krajské volby začaly. I za této těžké pandemické situace a i přes přísné hygienické podmínky 
přišlo k volbám v Hostivici přes 43% občanů. To je velmi dobrá účast.

3.10.2020 – Poutí do Hájku kolem historických kaplí si dnes lidé připomněli 300 let od položení základního 
kamene první z dvaceti kapliček na této poutní cestě. Trasu mezi Prahou a klášterem Hájek v Červeném Úje-
zdě zdolávali lidé pěšky i na kolech. Vůbec poprvé byl u příležitosti této akce otevřen pro veřejnost Barokní 
ovčín u hostivického náměstí.

4.10.2020 – uskutečnil se již 7. ročník běhu Hostivice RUN a dokonce padly nové rekordy. Všichni 
účastníci si běžecké závody našeho města užili a celkem se podařilo vybrat 75.450,- na neziskové a 
charitativní projekty, mezi které se tyto peníze spravedlivě rozdělily.

5.10.2020 – od dnešního dne platí na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení epide-
mické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, a to na dobu 30 dnů.

17.10.2020 – Začala výsadba Aleje porozumění. Profesionální firma zasadila na cestě od Soufflet Agro do Jen-
če 68 javorů. Stromy jsou ozdobeny vlajkami jednotlivých států, protože se celá akce musela bohužel obejít 
bez veřejnosti i bez pozvaných diplomatů.

18.10. - Na počest nejmenších občánků Hostivice bylo zasazeno 54 dubů, jasanů, olší a jiných druhů stromů 
podle potoka před základní školou. Celkem za víkend 122 nových stromů, které přispějí k dobrému klimatu a 
zkrášlí naše město.

20.10.2020 – Proběhl výlov Litovického rybníka, kde rybáři vytahovali zejména kapry, méně pak štiky, amury 
a okouny. V příštích dvou týdnech budou podle počasí následovat výlovy rybníků Kala a Břevského rybníku.

22.10.2020 – Vzhledem k dalším opatřením Vlády ČR se až do odvolání uzavřela Městská knihovna Hostivice.

28.10.2020 – S ohledem na nepříznivou pandemickou situaci zpřísnila Vláda ČR opatření a od dnešního dne 
se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 s výjimkou vý-
konu povolání, cest do zaměstnání, vyhledání lékařské péče a dalších neodkladných cest. Dále se zakazuje 
volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod., kde k výše uvedeným 
výjimkám přibývá ještě cesta za rodinou a obstaravání základních životních potřeb.

Zpracovala: Denisa Černochová, Sexta A
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