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Úvodní komentář

2 3

Milí čtenáři, 

dovolte mi vás přivítat u výročního čísla našeho časopisu GéHáčko. Neoslavujeme 
tady časopis (na to je koneckonců brzo, že?), ale 10 let od založení našeho gymná-
zia. Ano, je to tak. Už je tomu deset let od doby, kdy se gymnázium rekonstruova-
lo z původní základní školy, kterou jsem i já jeden rok navštěvoval, na gymnázium, 
jak ho známe dnes. Nechci tady ale prozrazovat mnoho, protože o to se postaral 
autor článku na straně 4, kde je nejen historie Gymnázia Hostivice, ale i nadstan-
dard v podobě historie budovy jako takové.  

Nemohli jsme, samozřejmě, opomenout naše klasické rubriky, jako jsou například 
hlášky učitelů aktualizované i hláškami z distanční výuky nebo soutěž, kde se hraje 
i o věcné ceny. Nechybí ani rubrika Audience v kabinetu, kterou jsme pro tento-
krát rozšířili na tři rozhovory!  

Přeji vám tedy příjemné počtení, klid a pohodu. Však to znáte… :)

Michal Králík 

Šéfredaktor školního časopisu
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Historie budovy Gymnázia Hostivice
Gymnázium Hostivice letos slaví 10 let od jeho založení. 

Budova gymnázia ale také slaví výročí a to neuvěřitelných 
115 let! Jaká byla její historie? Jak se postupem času škola 

měnila? To se dočtete v tomto článku.  

Autor: Petr Kloc, V.A 

Když na začátku 20. století přestala obecné škole v Hostivici postačovat školní 
budova, která se nacházela vedle kostela sv. Jakuba v Hostivici, muselo se roz-
hodnout o jiném místě, kde nová školní budova bude postavena. Touto situací se 
musela zabývat místní školní rada, která pro novou školní budovu navrhla hned 
několik pozemků např. na místě, kde dnes stojí sokolovna, stadion, stavebniny 
NZT nebo dnešní budova gymnázia. Po dlouhém vyjednávání s majiteli pozemků 
se místní školní rada rozhodla odkoupit pozemek rolníka Antonína Tůmy za 5000 
korun (tedy pozemek, kde škola stojí dnes) a také se rozhodlo, že škola bude mít 
pět tříd a bude jed-
nopatrová. Podrob-
ný plán, náčrtek a 
rozpočet na stavbu 
nové budovy vy-
pracoval Ferdinand 
Slabý, zednický mistr 
ze Smíchova, který 
také vyhrál na stav-
bu této budovy kon-
kurz, ve kterém bylo 
přihlášeno devět 
nabídek stavitelů. 
Rozpočet na stavbu 
školy činil 70 558 
korun 85 haléřů. 
Protože se zedníci a dělníci nedohodli se stavitelem o výši mzdy, vypukla koncem 
srpna 1905 stávka a celý měsíc se na stavbě nepracovalo. Nakonec se dohodlo, že 
místní stávkující dělníky nahradí cizími, aby se stavba co nejrychleji mohla dokon-
čit. Stavba byla dokončena 20. srpna 1906 a byla provedena v lehkém slohu české 
renesance. V polovině září téhož roku byla budova farářem vysvěcena. Školní rok 
měl začínat 15. září, ale kvůli nevybavenosti nábytkem, byl začátek školního roku 
odložen na 24. září 1906, kdy byl zahájen slavnými službami božími a vzýváním 
Ducha svatého.

zdroj: http://www.hostivickahistorie.cz/skolstvi/skolni-budovy/141.htm
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Školní budova na pohlednici z roku 1914 
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V té době do školy docházelo 417 žáků. Součástí školy byla i zahrada, kde se 
nacházela ovocná školka, zahrádka se zeleninou a květinami a studna pro zalé-
vání rostlin. Během 1. světové války bylo několik učitelů odvedeno do armády, 
a proto třídy musely být slučovány. Zbývající učitelé měli tak více povinností a 
museli například zajišťovat rozdělování potravinových lístků nebo organizovat 

sbírky. Po vzniku Českosloven-
ské republiky v roce 1918 do 
škol přichází nové zvyklosti- 
slaví se narozeniny preziden-
ta republiky T. G. Masaryka 
místo narozenin císaře, sází 
se stromy svobody nebo se 
pořádají sokolské slety. Často 
v zimě kvůli nedostatku uhlí 
muselo být vyučování přeru-
šováno.

Od 1. října 1920 byla zde zřízena měšťanská škola. Vznik měšťanské školy způ-
sobil problém s nedostatkem učeben, kvůli kterým bylo postupem času zave-
deno střídavé vyučování. Dívky chodily do školy v pondělí, ve středu a v pátek. 
Chlapci se učili v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Ve školním roce 1929/30 byla 
situace natolik kritická, že se jedna třída musela dokonce učit v sále v hostinci. 
Tuto situaci mohla vyřešit jen přestavba. Tato přestavba velice ovlivňovala vy-
učování žáků např. že se sem jednotlivé třídy stěhovaly postupně podle toho, 
jak byly dokončovány učebny a učilo se polodenně. V březnu roku 1930 se roz-
hodlo, že po dokončení přestavby, se bude měšťanská škola jmenovat po prezi-
dentu Tomáši G. Masarykovi. Od roku 1931 škola byla dokončena a po souhlasu 
prezidenta Masaryka nesla pojmenování Masarykova obecná a měšťanská ško-
la. Provoz obecné školy zajišťovala místní školní rada a provoz měšťanské školy 
újezdní školní rada. Ke konci druhé světové války byli v části a potom v celém 
prostoru školy ubytováni němečtí vojáci.

zdroj: http://www.hostivickahistorie.cz/skolstvi/skolni-budovy/141.htm

Masarykova obecná a měšťanská škola v roce 1931 
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25. dubna 1945 zde pád německého letadla zničil část střechy školní budovy 
a díky vojákům se podařilo včas začínající požár uhasit. O této události se mů-
žete dozvědět více na straně 18. Vyučování opět začalo skoro o měsíc později. 
Ve školní kuchyni ve sklepní části školy se pro žáky vařily jednoduché polévky, 
jejichž suroviny většinou pocházely z potravinové pomoci USA v rámci akce 
UNRRA, jejímž úkolem byla bezplatná hospodářská pomoc válkou postiženým 

zemím. V roce 1962 
hodnotila obec-
ní kronikářka stav 
školní budovy jako 
vcelku nevyhovující 
a přes otevření nové 
budovy v předcho-
zím roce se muselo 
opět vyučovat střída-
vě. Byla nutná opět 
rekonstrukce, při 
které později zanikl 
nápis Masarykova 
obecná a měšťanská 
škola na fasádě. Ke 
stravování žáků se 

používaly prostory ve sklepě školy, a proto se muselo začít s přístavbou nové 
školní jídelny, která byla dokončena v roce 1977.

Má babička Anna Klocová chodila do této školy od roku 1963. Není zde ale moc 
rozdílů oproti dnešnímu školnímu systému, ale jsou zde výjimky. V té době ve 
školách nebyl povinný jazyk angličti-
na, ale ruština. Škola pořádala také 
programy, ve kterých si žáci dopisovali 
s žáky ze Sovětského svazu. V rám-
ci předmětu pracovní výchova byli 
chlapci a dívky rozděleni. Chlapci měli 
dílny a dívky zas měly ruční práce, 
péči o zahrádku a učily se vařit. Ten-
krát se na školy v přírodě nejezdilo. 
V rámci tělesné výchovy chodili žáci 
cvičit do nedaleké sokolovny, kam 
chodíme cvičit také my.

zdroj: http://www.hostivickahistorie.cz/skolstvi/skolni-budovy/141.htm

zdroj: Vlastní foto archiv
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Třídní fotografie z 60. Let 

Školní jídelna- rok 1980 
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Někdy v rámci tohoto předmětu se tančila tzv. Česká beseda, což je tradiční 
český salónní řadový tanec pro čtyři páry. Babička také navštěvovala pionýra, 
který byl se školou provázaný. 

Od roku 1993 zde fungovala základní škola. Přestavbou školičky, kde se dnes 
nachází projekt Fondu ohrožených dětí Klokánek, se ve staré budově uvolnilo 
místo a první stupeň základní školy byl do školičky přestěhován. Od roku 1997 

v této hlavní budově začala re-
konstrukce. Po dokončení první 
etapy výstavby nového školního 
areálu U Zámecké zdi sem byl 
v roce 2003 přesunut druhý stu-
peň ze staré budovy a první stu-
peň byl opět přesunut do staré 
budovy ze školičky. Základní škola 
tak měla dva samostatné areály. 
Po dokončení nového pavilonu se 
celá základní škola do něj přestě-
hovala tj. budova, kde se dnes 
nachází ZŠ Hostivice. 

Gymnázium Hostivice bylo založeno 1. 1. 2011 jako jediné gymnázium v okrese 
Praha-západ. Gymnázium zřídil Středočeský kraj jako svou příspěvkovou orga-
nizaci. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této ob-
lasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti 
všeobecného vzdělávání. Jednalo se již o druhý školský projekt v Hostivici, kte-
rý bývalý středočeský hejtman David Rath prosadil. Ředitelkou Gymnázia Hosti-
vice je od roku 2011 Petra Šnajberková. Od září 2011 bylo gymnázium otevřené 
a studovalo tu 40 studentů. Kvůli malému zájmu byla na gymnáziu otevřena 
jen jedna třída čtyřletého a jedna třída osmiletého gymnázia. V letech 2011- 
2012 se zde prováděla celková rekonstrukce a třídy byly dovybaveny postupně. 
Dvě studující třídy zahájily výuku nejprve v budově základní školy U Zámecké 
zdi. Po dokončení rekonstrukce se třídy přemístily do nové budovy gymnázia.  
Místo jídelny vznikl společenský sál. Studenti proto chodí na obědy do areálu 
základní školy. Ze začátku se gymnázium profilovalo jako škola se zaměřením 
na výuku tenisu a golfu, což se promítlo i do jeho loga. Toto zaměření však již 
bylo opuštěno. Byl zde i nápad o zavedení školních uniforem, které rodiče měli 
dětem na vlastní náklady nechat ušít. Náklady na uniformy dívek činily přibliž-
ně 7000 Kč a chlapců 6000 Kč. Nošení školních uniforem bylo ale dobrovolné a 
mohly se nosit ve výjimečných událostech. V roce 2016 byla na gymnáziu ote-
vřena nově vybudovaná školní knihovna a studovna.

zdroj: Vlastní foto archiv
Současná podoba budovy - Gymnázium Hostivice 
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Audience v ředitelně

Začala bych touto otázkou : jak se v této těžké době máte? 

Děkuji, v mezích možností se mám dobře. Volný čas trávím také se svými vnou-
čaty. Využívám toho, co nabízí příroda a počasí. Ráda chodím do práce, občas se 
podívám do hodin, kde jste vy žáci, takže bych řekla, že je to dobré.

Jste v čele gymnázia už od začátku? 

Ano, v čele gymnázia jsem od 1.1. 2011, i když se začínalo učit 
až v září 2011, kdy nastoupily první děti.

Co se Vám jako ředitelce povedlo, a co naopak ne? 

Jsem optimistická v tom, že škola vůbec neexistovala. Když se 
budova předělávala ze základní školy, tak to opravdu bylo jedno velké stave-
niště. Začínali jsme asi s 32 dětmi, které jsme vyučovali na základní škole, kde 
byl ještě pan ředitel Mareš. Podařilo se dokončit rekonstrukci a otevřít funkční 
budovu. Myslím si, že největší úspěch byl, že jsme získali rodiče a jejich důvěru 
v době, kdy budova nebyla a škola existovala jenom papírově. V březnu nám 
rodiče dali přihlášky, ale nevěděli, jestli budeme mít v září učitele, třídy a jestli 
bude rekonstrukce budovy hotová. Rodiče nám vždy dávají to nejcennější, co 
mají, což jsou jejich děti. Tehdy mi hodně pomáhala paní profesorka Tomsová. 
Potom jsme dávali dohromady učitelský sbor, se kterým jsem velmi spokojená. 
Dnes má sbor plno mladých lidí. Tím, že jsme blízko Prahy a jsme relativně nová 
škola z pohledu stáří jiných škol, se k nám hrnulo mnoho nových lidí, jak muži, 
tak ženy a nejenom dobří učitelé, ale i odborníci na svoje zaměření. Nyní máme 
i naplněnou kapacitu 300 žáků a skvělé materiálně-technické vybavení. Tehdy 
jsem i uvažovala o tom, jestli bych svoje dítě do naší školy dala. Vážím si i toho, 
že nám dávají děti rodiče s vysokou příčkou vzdělávacích hodnot. Další dobrá 
věc je naše účast v evropských projektech, z toho se získávají velké finanční 
prostředky, z nichž se kupují např. drahé přístroje. Teď nás velmi mrzí, že s nimi 
nemůžete pracovat, a že to distanční výuka neumožňuje. To bych považovala za 
tu dobrou stránku. Naopak co se mi dosud nepodařilo, bylo navázání zahraniční 
spolupráce. Teď nebudeme mluvit o posledním roce, ale jde v podstatě o spolu-
práci s nějakou zahraniční školou. I když byly příležitosti, stále zde cítím rezervy.

Autorka: Ester Železná, III.A

9



8 9

Spolupráce s německými žáky nesplnilo naše očekávání a cíle. Sice nemáme 
tělocvičnu ani jídelnu, ale s tím nejde nic dělat, bylo to tak od začátku. Myslím 
si ale, že na gymnáziu jsou důležitější všeobecně vzdělávací předměty, než je 
cvičení, tomu se žáci mohou věnovat dle zaměření ve sportovních oddílech indi-
viduálně.

Podporuje škola další profesní růst pedagogů? 

Teď zrovna realizujeme IKAP II. (Implementaci krajského akčního plánu), což je 
projekt, který je zaměřen na profesní růst učitelů. K profesnímu růstu učitelů 
patří i ověřování metodických postupů při práci se žáky. Máme různé výjezdy, 
jazykové kurzy a expedice. Tento projekt je v řádu miliónu, je rozdělen na něko-
lik aktivit, zejména na semináře, platformy, workshopy a setkávání s odborníky z 
praxe. Od října tato školení probíhají elektronickou formou. Jedním z cílů pro-
jektu je také činnost metodického kabinetu, který vytváří metodické materiály 
pro využití k další pedagogické práci.  

Věci, které se škole povedly, jsme již zmínili, ale je nějaký projekt, na který 
jste vy osobně mimořádně hrdá? 

Kolikrát jsem měla nápad, který bych nezvládla bez pomoci dalších.  Na konci 
roku 2012, tedy když končil první školní rok, byl Majáles, ten se mi velmi líbil. 
S nápadem přišla tehdy paní profesorka Tomsová a já jsem tomu dala nějakou 
formu veřejného vystoupení a spolupráce s obcí. Majáles je tradiční akce naše-
ho gymnázia, která je úspěšná.

Na co se můžeme my jako studenti těšit po návratu do školy? 

To je takové hezké téma! Chtěla bych, kdybyste měli nějakou adaptační dobu, 
protože si myslím, že to není úplně jednoduché, když přijdete po takových mě-
sících do školy. Učitelé by proto měli být řekněme citliví, aby vás nejdřív sociali-
zovali zpět do kolektivu, a ne se na vás hned vrhnout.  Potom byste měli jet na 
expedice, odebírat vzorky, zpracovávat je. Je pro vás připravené digitální písko-
viště, které dobře imituje zemský povrch a pohyb vody na něm. Měli byste mít 
možnost pracovat na časopise tváří v tvář, budete si moct zvát osobnosti do ško-
ly, nebo za rozhovorem pojedete po středních Čechách, klidně i na druhý konec 
republiky. Máme tady dva digitální panely, na kterých by se promítaly fotografie 
z historie školy nebo výtvarné práce, to zrovna teď připravujeme. Měly by se 
realizovat týdenní jazykové kurzy. Dále chceme, až to bude možné, navštěvovat 
divadelní představení, výstavy a další kulturní akce. 
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Teď otázka trochu na odlehčení – co děláte ve svém volném čase? 

Když přišlo uzavření a nebylo možné využívat to, co mohl člověk využívat před-
tím, jsem zjistila, že mám více volného času. Hodně ráda chodím do přírody, 
ale nejsem úplně sportovní typ, ale jezdím ráda na kole a chodím do přírody. 
Řekla bych, že jsem i celkem vytížená babička, protože mám 4 vnoučata, a to 
od jednoho roku do devíti let. Potom jsem se vrátila k aktivitě z dětství, proto-
že jsem měla babičku, která šila, pletla a vyšívala, tak jsem se do toho na pod-
zim taky dala.

Líbí se Vám nová podoba Géhačka? 

Četla jsem, i když ne celé, protože je velmi obsáhlé. V rámci činnosti IKAPu a 
konání kroužku školního časopisu jsem se na obsah dívala a za rozhovory vidím 
hodně studentské práce. Myslím, že to děláte hodně detailně a každý tam má 
vlastní roli. Nevím, jak jste za tak krátkou dobu sehraný tým. Jsou tam i hezké 
fotky a obrázky od Nely.  V redakční radě je široké spektrum žáků od primy až 
po velké děti, jako je třeba Vojta Brodský nebo Michal Králík. Je to hezké a líbí 
se mi to. Malinko bych ještě zapracovala na grafické úpravě. To je ale technic-
ká záležitost, můžeme i nabídnout někoho, kdo by to mohl děti naučit. Já moc 
obdivuji, kde berete motivaci, když nemusíte, a děláte to vlastně sami od sebe. 
Géháčko je jedna z prvních aktivit žáků, která odpovídá úrovní gymnazistů. 

11
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Významná historická výročí - 100 let od 
narození Sophie Schollové, bojovnice proti 

nacismu

Že nevíte, kdo byla Sophie Schollová? To je tedy vel-
ká škoda! Sophie Schollová byla německá studentka a 
jedna z hlavních členů nenásilné protinacistické skupiny 
Bílá růže (v němčině Weisse Rose), která patří mezi nej-
známější odbojové skupiny Třetí říše. Osud této mladé a 
statečné hrdince ale nepřál, byla totiž v roce 1943 po-
pravena nacisty za velezradu. 9. května si připomínáme 
100 let od jejího narození. 

Sophie Magdalena Schollová se narodila 9. května 1921 
jako čtvrté ze šesti dětí v protestantské rodině Roberta a 
Magdaleny Schollových ve městě Forchtenberg. Sophie 

chodila do školy od 7 let a bylo to hodné děvče. Její rodina se v roce 1930 
přestěhovala do Ludwigsburgu a o dva roky později do Ulmu kvůli práci jejího 
otce v obchodní poradenské kanceláři. Od roku 1932 Sophie začala navště-
vovat střední školu pro dívky a také vstoupila do nacistické propagandistické 
skupiny Bund Deutsher Mädel- Ligy německých dívek. Její bratr Hans Scholl 
také navštěvoval jednu z propagandistických skupin Hitlerjugend. Oba však 
od nacistické propagandy upustili kvůli názorům jejich otce, který byl anti-
nacista a zatčení jejich sourozenců a kamarádů. Po studiu na střední škole 
pracovala jako učitelka v mateřské škole. Tuto práci si vybrala v naději, že se 
dostane na univerzitu po splnění času prací pro stát v Reichsarbeitsdienst, 
což bylo kritérium pro studium na VŠ. Později začala Sophie studovat biologii 
a filozofii na univerzitě v Mnichově, kde její bratr studoval medicínu. Zde se 
setkávala s jeho přáteli, s filozofy, spisovateli a ,,zvrhlými umělci‘‘.* Sophie 
byla vášnivá čtenářka. Zajímala se o filozofii, teologii a umění. Její otec Ro-
bert byl v roce 1942 zatčen za kritickou poznámku o Hitlerovi.

Hans poté s několika svými přáteli a studenty z univerzity zakládá nenásilnou 
protinacistickou skupinu Bílá růže, jejíž název symbolizuje čistotu a míru-
milovnost uprostřed krutosti a zla. Sophie se poté k nim také přidala i přes 
nesouhlas Hanse a spolu tak skupinu vedli.

Autor: Petr Kloc, V.A

zdroj: http://t2.gstatic.com/licensed-image?q=tbn:ANd9GcSx5Zzt5BLm6bGcf4yy-
SYxM8090O9tb1oWYYXbeNR3KCJs2yyDPy0V48Kwt9btL

*Zvrhlé umění= (z německého Entartete Kunst) je termín pro umělecká díla, která byla vytvořená nebo ovlivněná židy nebo 

bolševiky a zároveň nesplňovala podmínky rasové a ideové čistoty nacionálního socialismu. Mezi zvrhlé umělecké styly patřil 

například impresionismus, kubismus, abstrakce nebo surrealismus. 
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Skupina velice odsuzovala rasovou politiku, nacismus, válečné zločiny a vraž-
dy. Naopak pobízeli ke vzdělání, literatuře, umění a ke křesťanské víře. Sku-
pina začala sepisovat a tisknout letáky s výzvami ke svržení národního soci-
alismu, které potom 
posílali profesorům, 
knihkupcům, přáte-
lům, spisovatelům a ti-
sícům lidí v Německu. 
Takto se také vytvořila 
síť distributorů, kteří 
potom letáky šířili po 
celé zemi. Na letácích 
byly například nápisy 
jako „Dolů s Hitlerem“ 
nebo „Svoboda!“.

18. února 1943 Sophie a Hans plánovali roznést další edici letáků do hlavní 
budovy na Mnichovské univerzitě, které by potom studenti našli, až opustí své 
učebny. Letáky po budově rozházeli, a když Sophie shodila poslední letáky z 
patra do atria budovy, uviděl je správce a nahlásil je gestapu. Oba dva a další 
členové Bílé růže byli poté zatčeni. Po dlouhém vyslýchání byla Sophie, její 
bratr a další člen skupiny Bílé růže postavena před lidový soud, který se konal 
22. února 1943. Soudu předsedal obávaný nacista a soudce Roland Freisler, 
který proslul tím, že odsoudil k smrti pro velezradu až 90% obžalovaných. Do 
roku 1944 takto odsouzených bylo až 4951!

Všichni tři obžalovaní byli odsouzeni k trestu smrti. Sophie Schollová, Hans 
Scholl a Christoph Probst byli popraveni gilotinou 22. února 1943. V době po-
pravy jí bylo 21 let a i přes svůj věk šla na popravu s nesmírnou odvahou. 
Část letáků bylo poté propašováno do Británie a poté tento akt byl pojmeno-
ván jako Manifest mnichovských studentů.

V anketě Naši nejlepší z roku 2003 německé veřejnoprávní televize ZDF v žeb-
říčku největších německých osobností se Sophie Schollová a její bratr díky 
divákům umístili na 4. místě. O Sophiině životě vzniklo několik knih a filmů. Po 
ní a jejím bratrovi bylo pojmenováno několik škol, ulic a náměstí. Jméno od-
bojové skupiny Bílá růže nese i asteroid 7571. 

zdroj: https://www.thetimes.co.uk/article/tributes-to-white-rose-students-sophie-scholl-hans-scholl-and-christoph-probst-guillotined-by-na-
zis-b2jnr6mlx
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Tip autora článku: Na motivy Sophiina osudu vznikl v roce 2005 film Sophie 
Scholl- Poslední dny, který byl v roce 2006 nominován na Oscara za nejlepší 
cizojazyčný film. Tento film vám mohu vřele doporučit!

Plakát k filmu: Sophie Scholl - Poslední dny
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Šest let v rytmu bubnů
Letos v květnu to bude šest let od založení bubenické skupiny 

drumband na naší škole. Z původního záměru využít drumbanů, 
které do té doby takřka bez využití stály v rohu hudební učebny, 
vznikla stálice v podobně amatérského hudebního tělesa, pravi-
delně vystupujícího na školních i jiných kulturních a sportovních 

akcích.

Kroužek Drumband navštěvuji už čtvrtým rokem a musím říct, že je to často velká 
zábava. Jsme skupina více než deseti studentů našeho gymnázia a za normálních 
okolností se scházíme třikrát týdně krátce po sedmé ráno. Hrajeme několik za-
jímavých rytmů a vymýšlíme stále nové a nové. Některé jsou jednodušší a jiné 
složitější, ale podle mého názoru znějí všechny moc hezky. Každý má trochu jiný 
charakter a hodí se k něčemu jinému.  

Používáme různé velikosti bubnů typu djembe, od původních drumbandů, se 
kterými jsme začínali, jsme pro jejich jednoduchost již upustili.  Ty největší udávají 
hlavní motiv rytmu, případně vyhrávají sóla či nejtěžší pasáže a ostatní menší je 
doprovází, zvýrazňují a podtrhují. Vedle toho naše skladby doplňují bubny „ša-
many“, které se drží v jedné ruce a hraje se na ně paličkou v ruce druhé. Dodávají 
rytmům charakteristický a nezaměnitelný zvuk, bez něhož by to rozhodně nebylo 
ono.  

Pravidelně se účastníme školních akcí, jako je majáles nebo andělská aukce, kde 
jsme se stali, troufnu si říct, jejich nepostradatelnou součástí. Při dnech otevře-
ných dveří lákáme naší hrou nerozhodné uchazeče. V lednu 2019 jsme vystupo-
vali na maturitním plese tehdejších oktavánů, mezi nimiž byl i Viktor Klučka, který 
Drumband založil a vedl až do svého odchodu ze školy. Myslím, že toto vystoupe-
ní dodnes patří k jednomu z našich nejlepších. 

I pod novým vedením Vojty Brodského udržujeme dlouhodobou spolupráci s ka-
ratisty z Nučic. Našimi rytmy doprovázíme jejich veřejná vystoupení a dodáváme 
jim tak skvělou atmosféru. Kromě jejich sokolovny jsme také několikrát navštívili 
nučický jarmark.

Autorka: Lenka Jeřábková, V.A
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Dále jsme se díky karatistům podívali do mnoha odlehlých obcí nejen Středočes-
kého kraje, jako jsou Kryry, Kolešov nebo Choteč, kde jsme spolu s nimi vystupo-
vali na různých obecních akcích. Příjemné vzpomínky máme i na Africký večer 
v hostivické kavárně Prostor a čas, kde jsme naším hraním opět vytvářeli origi-
nální africkou atmosféru při přednášce o Ghaně.  

V současné době koronavirové pandemie se scházíme online. Trénovat tak, 
jak jsme zvyklí, opravdu nejde, ale snažíme se naučit aspoň něco málo nového 
z oblasti základních hudebních poznatků. Nicméně se to ani zdaleka běžným 
zkouškám nevyrovná. Těším se, až se opět uvidíme normálně ve škole a prázd-
nou ranní budovou se znovu rozezní zvuky našich bubnů. 
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Zprávy ze světa

Ve středu 13.ledna 2021 byla v USA popravena vražedkyně Lisa Montgomeryová. 
Smrtící injekci dostala ve federální věznici Terry Haute v Indianě. Byla jedinou že-
nou v cele smrti a první ženou, kterou americká vláda popravila po roce 1953.

Dne 20.ledna 2021 složil svůj prezidentský slib na schodech Kapitolu ve Washing-
tonu nový, již 46.americký prezident, Joe Biden. Ve funkci nahradil Donalda Trum-
pa. Inaugurační den nového prezidenta zakončily velkolepým představením nej-
větší hvězdy amerického showbusinessu. 

V Portugalsku se 24.1.2021, v době sílící koronavirové pandemie, konaly prezi-
dentské volby. Podle očekávání v nich v prvním kole zvítězil dosavadní prezident 
Marcelo Rebelo de Sousa.

Dne 1.2.2021 došlo k vojenskému státnímu převratu v Myanmaru. Barmská armá-
da po zadržení některých politiků, včetně premiérky Aun Schan Su Ťij, vyhlásila vý-
jimečný stav. Během střetů v ulicích měst, kdy armáda svrhla demokraticky zvole-

nou vládu, dosud zahynulo již více než 600 lidí 
a další tři tisíce jich bylo zatčeno, obviněno či 
odsouzeno kvůli odporu proti vojenské juntě.

Už druhý pokus amerického Senátu o impea-
chment bývalého prezidenta Donalda Trumpa dopadl v sobotu 13.2.2021 pro 
Demokratickou stranu neúspěšně. Hlasy senátorů rozhodly, že Trump není vinen z 
podněcování násilí, které se odehrálo 6. ledna 2021 v Kapitolu.

Očkovací látka Johnson & Johnson se v březnu 2021 stala čtvrtou vakcínou proti 
covidu-19, která dostala zelenou pro použití v EU. Je ovšem první, u níž stačí podat 
jednu dávku pro dosažení plné ochrany před nemocí z koronaviru. V dubnu by se 
měl přípravek dostat i do České republiky.

V sobotu 27.3.2021 zemřel při pádu vrtulníku na Aljašce český miliardář a podni-
katel Petr Kellner. Podnikatel a finančník Petr Kellner měl pověst jednoho z nejvliv-
nějších Čechů. Ovládal podíl téměř 99% v investiční skupině PPF, která investuje 
do řady odvětví a působí na třech kontinentech. Od března roku 2006 jej časopis 
Forbes řadil do světového žebříčku miliardářů.

Zdroj: https://www.akcie.cz/komentare-a-doporuceni/175891-vysledky-johnson-johnson-ve-2q-zaznamenaly-men-
si-zasah-oproti-ocekavani-spolecnost-zvysuje-vyhled/

Autoři: 
Vojtěch Brodský, VI.A

Denisa Černochová, VI.A
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V USA začal 29.3.2021 ostře sledovaný soud s Derekem Chauvinem, policistou, 
který měl usmrtit George Floyda. Policista z Minneapolis stojí před soudem, 
který by měl rozhodnout o tom, jestli je skutečně vrahem George Floyda. Jeho 
měl usmrtit 25. května, když mu při zatýkání devět minut klečel na krku. Jedno z 
nejsledovanějších soudních přelíčení bude trvat zřejmě celý měsíc. 

Kontejnerovou loď Ever Given, která téměř týden blokovala Suezský průplav, 
se podařilo 29.3.2021 uvolnit. Plavidlo o velikosti mnohaposchoďového domu 
zablokovalo cestu mnoha dalším lodím a každý den prodlevy znamenal ve svě-
tovém obchodě ztrátu přes devět miliard dolarů.

Dne 3.4.2021 uživatel hackerského fóra zveřejnil zdarma telefonní čísla a osobní 
údaje více než 533 milionů uživatelů Facebooku, včetně 1,3 milionů uživatelů z 
ČR. Databáze takové velikosti obsahující soukromé infor-
mace, by mohla vést k provádění útoků na sociální struk-
tury či pokusům o hackování.   

Dne 5.4.2021 podepsal Vladimir Putin změnu ústavy, kte-
rá mu umožňuje v případě, že bude kandidovat v dalších 
dvou prezidentských volbách a zvítězí v nich, být prezi-
dentem Ruské federace až do roku 2036. 

Ve věku 99 let zemřel dne 9.4.2021 princ Philip, přední 
postava britské královské rodiny. Vévoda z Edinburghu 
byl po boku své choti Alžběty po celých 69 let její vlády. 
Během této doby pomohl formovat současnou podobu 
britské monarchie a byl znám svým svérázným smyslem pro 
humor. Princ podle Buckinghamského paláce zemřel v klidu 
na hradě Windsor.

16

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/
Princ_Philip,_v%C3%A9voda_z_Edin-
burghu
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Je to sen většiny studentů, že jednoho dne jejich škola konečně spadne 
či vyhoří. V historii našeho gymnázia ani budovy samotné k podobnému 
incidentu chválabohu nedošlo. Avšak v chaotických závěrečných dnech 

2. světové války od toho nebylo daleko.

Pád letadla na budovu 
školy

Nezáviděníhodná poloha

Přímé sousedství s ruzyňským letištěm přinášelo za války obyvatelům Hostivice 
časté starosti. Největší české letiště bylo v době protektorátu aktivně používané ně-
meckou Luftwaffe především pro výcvikové účely. V okolí Hostivice probíhal rušný 
letecký provoz, a proto se obci nevyhnulo hned několik leteckých nehod, byť nikte-
rak souvisejících s bojovou činností.

Situace se změnila na konci války, kdy byly na Ruzyni umístěny německé stíhačky 
Messerschmitt Me 262, historicky první operačně používané proudové bojové le-
touny. Tyto stroje dosahující 
na tu dobu závratných rych-
lostí přes 800 km/h předsta-
vovaly obrovské nebezpečí 
pro spojenecké bombardéry 
útočící na Německo. A právě 
kvůli přítomnosti těchto leta-
del zažila Hostivice v dubnu 
1945 v přímém přenosu řadu 
amerických náletů na ruzyň-
ské letiště.

zdroj: https://www.aircraftcompare.com/aircraft/messerschmitt-me-262/

Autor: Václav Novák, VI.A
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Poslední nálet

Dne 25. dubna 1945 byl proveden poslední a zároveň největší nálet na továrnu 
Škoda v Plzni. A cílem amerických doprovodných stíhaček bylo zastavit německé 
proudové Messerchmitty dříve, než stihnou zaútočit na bombardovací svaz. Ko-
lem deváté hodiny ranní se právě za tímto účelem nad Ruzyní objevila početná 
skupina amerických stíhaček P-51 Mustang. Němečtí piloti byli nuceni ve spěchu 
vystartovat, aby nebyli zničeni již na zemi. Me262 řízená poručíkem Seppem Hu-
berem byla krátce po startu zasažena americkými piloty a rychle vzplanula. Podle 
pamětníků na zem z letounu padaly součástky a hořící palivo. Minul kostelní věž, 
křídlem zavadil o střechu školy a zřítil se na rodinné domky za školou, kde explo-
doval.

Zúčtování škod

Kromě pilota přišla o život i paní Bílková, obyvatelka jednoho ze dvou zničených ro-
dinných domů, kterou na zahradě zasáhlo hořící palivo. Utrpěla rozsáhlé popáleniny 
a sice byla převezena do nemocnice, ale svým zraněním po několika dnech podlehla. 
Hořící palivo při nárazu zapálilo také školu, avšak vzniklý požár dokázali rychle uhasit 
němečtí vojáci, kteří část budovy využívali pro vojenské potřeby. Ve škole naštěstí 
k žádným civilním obětem ani dojít nemohlo, neboť kvůli pravidelným americkým 
náletům byla z důvodu bezpečnosti žáků výuka od začátku dubna až do konce války 
zastavena.
Byť se autora inkriminovaného sestřelu 
nepodařilo v bojové vřavě s jistotou určit, 
nejčastěji je připisován poručíku Williamu 
B. Hoelscherovi. Ten byl ironií osudu sám 
krátce nato toho dne zasažen německou 
protiletadlovou palbou. Se svým těžce 
poškozeným Mustangem nakonec doletěl 
až k obci Milostín v okrese Rakovník, kde 
svůj stroj musel opustit na padáku. Konce 
války se dožil ukryt u tamních obyvatel.

zdroj: http://www.hostivickahistorie.cz/skolstvi/skolni-budovy/141.h
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Škola a IKAP
Cílem časopisu je samozřejmě vás, naše čtenáře, zaujmout. Chceme, abyste si ze 
stránek, které pro vás vytváříme, odnášeli nové zajímavosti, abyste měli možnost 
vnímat svět z nových úhlů. Protože jsme však časopis školní, chceme vás současně 

informovat nejen o tom, co se děje ve škole, ale i za jejími zdmi v kontextu vzděláva-
cí politiky.  

Naše škola je součástí tzv. IKAPu, tedy Implementace krajského akčního plánu Stře-
dočeského kraje. Krajský akční plán zaměřený na vzdělávání má každý kraj ČR a skrze 
SŠ a další instituce rozvíjí kompetence studentů i učitelů.  

Pro představu v rámci našeho kraje jsou součástí IKAPu  instituce jako Gymnazium 
Mladá Boleslav, Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje a Střední 
průmyslová škola Emila Kolbena v Rakovníku. Dohromady na 44 středních školách a 
přidružených pedagogicko-vzdělávacích organizacích.

IKAP je v gesci MŠMT pod Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání, který 
pod jiným názvem běží od letošního roku v dalším sedmiletém období. V rámci Stře-
dočeského kraje bylo mezi partnery rozděleno 319 073 468,14 Kč. 

Cílem je rozvíjet kompetence, které jsou vytyčeny v Krajském akčním plánu pro 
vzdělávání. Uvádíme ty nejpodstatnější:

rozvoj gramotnosti (matematické, čtenářské, jazykové, digitální, finanční)

podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální 

vzdělávání)

podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli

rozvoj kariérového poradenství

vzdělávání pro trh práce – systémový přístup k osobnosti žáků a rozvoj jejich po-

tenciálů

podpora rovných příležitostí – nadaní žáci a studenti 

Autor: Vojtěch Brodský, VI.A
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V rámci IKAPu na SPŠ strojírenské v Kolíně vzniklo 3D studio technologií, které 
umožnuje přípravu a tisk 3D objektů.  V Benešově byla Krajskou hospodářskou ko-
morou  organizován veletrh vzdělávání. Uspořádána byla soutěž COOL SCHOOL, ve 
které se naše škola umístila dvakrát na třetím místě, anebo závěrečné kolo tech-
nické soutěže LEONARDO a VIDEO na ČVUT v Praze.  

Na naší škole v rámci IKAPu vychází právě tento časopis a třída sexta A rozdělena 
do dvou odborně zaměřených skupin pracuje na svých projektech. Přírodopisná 
skupina již podnikla jeden terénní výzkum, jehož výstupy jste mohli nalézt v minu-
lém čísle časopisu a fotodokumentace je na stránkách školy. Dějepisná sekce nyní 
připravuje naučnou stezku Hostivicí. V minulých letech byla zakoupena 3D tiskár-
na v učebně IKT, digitální pískoviště nebo 3D výukový program Corinth. 

Zdroj: YouTube - Gymnázium Hostivice
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Výroční soutěž
Nejctěnější čtenáři, k našemu výročnímu číslu jsme si pro vás připravili samo-
zřejmě i peckovou soutěž. A není to soutěž ledajaká, neboť se v ní hraje o tři 
speciální ceny. První cenou je čajík či kafíčko ve sborovně, jiným je bájný toast 
z třistakabinetu a v neposlední řadě ještě odpustek od jednoho jakéhokoli ústní-
ho zkoušení. Máte se tedy vskutku nač těšit. 

Možná by vás mohlo zajímat, kde seženete odpovědi na takovéto zapeklité otáz-
ky. Odpověď je v srdci tohoto časopisu. Přesněji tedy v některých z ultračupr-
božích článků. Tak neváhejte a čtěte a luštěte neb ceny jsou strhující a čas máte 
do 1.6. 2021. Až se doberete k výsledku, pošlete jej se svým jménem na caso-
pisgehacko@gmail.com. Pak se udělá slosování a tři z vás se mohou těšit na ony 
bájné ceny.

1. Jaké typy bubnů používá Drumband? 
2. Jak nazvala paní Nedvědová pravítko paní Kuklové? 
3. Jaké je přijmení německého poručíka, který se s letadlem téměř zřítil na naši 
školu? 
4. Jaké je druhé nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně? 
5. V jaké části našeho gymnázia byla do roku 1977 školní jídelna? 
6. Jakou kapelu nejraději poslouchá paní Tomsová při jízdě autem? 
7. Při jaké činnosti paní Hlásenská znovuobjevila svůj učitelský sen? 
8. Co chce pan Veverka do nového kabinetu kromě vířivky a nepřetržitého cate-
ringu?

Autorka: Bianka Poláčková, VI.A
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Hlášky našich profesorů

Jak se ukázalo v dotazníku, který zasílal náš šéfredaktor, právě Hlášky jsou vaší 
nejoblíbenější rubrikou v časopisu Géháčko. Přesto jsme se rozhodli učinit jed-

nu drobnou změnu. Jelikož si už nikdo z nás nepamatuje, kdy naposledy jsme se 
vzdělávali standardně prezenčně, v online hodinách bylo více než dost prostoru 
na nasbírání nového materiálu. Proto budeme počínaje tímto číslem výroky roz-
dělovat na dvě skupiny podle toho, zda byly vyřčeny v čase “prezenčním”, anebo 

“distančním”.

Z distanční výuky 

Markéta Baleková: Tento román bych dala povinně k přečtení všem dív-
kám… a i většině kluků. 

Zuzana Fišerová: Šimon je tady? *ticho* Šimon je na pěst, ten je děsnej! 

Jan Šperl: *vidí na youtube reklamu na šampón* Škoda, že to nikdy neza-
žiju. 

Tereza Červinková: Dnes se tu o hormonech bavit nebudem. 

student: Pane profesore, napsal jste to jinak. Mohlo by to mást některé 
spolužáky a spolužačky! 
Vladimír Němec: To jsem napsal, abych vnesl vzrušení do celé věci. 

Vladimír Němec: Řekněte dva body, který uděláme spolu. Já to pak stejně 
udělám podle sebe! 

Žák: *odprezentuje prezentaci*  
Tereza Červinková: Super, chcete mu k tomu něco říct?  
Žákyně: Tak hele ty jeden debílku chlupatej, přestaň mi žrát můj oběd, 
támhle máš svoji misku 

Zuzana Fišerová: Já se tu na té židli úplně vznáším.

Autoři:
Václav Novák,VI.A

Terezie Babická, IV.A
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Z dávných dob prezenční výuky

Jana Tomsová: No a pak tam pošlou kuklíka. Ten zvedne kámen. No a pak se na 
ně vrhli ti policajti. A tak tam ti policajti stříleli dělama na ty kuklíky.  

Vojtěch Veverka: To je elektrárna a elektrárny jsou hezčí, když jsou modrý. 

Jana Tomsová: Harry Potter je v podstatě rasistický román.  

25
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Audience v kabinetu
Toto číslo je výroční, dovolila jsem si vybrat paní profe-

sorku Tomsovou, protože učí na našem gymnáziu od jeho 
založení :-)

Jaké máte vzpomínky na 
střední školu a jakou jste 
navštěvovala? 

Chodila jsem do školy na 
Hládkově v Praze 6 a do 
Gymnázia Jana Keplera, ne-
boť jsem pražský rodák. Na 
školu mám většinou hezké 
vzpomínky. Ale dodnes si 
vzpomínám na radost, kte-
rou nám způsobily uhelné 
prázdniny. To mrzlo tak, že 
zamrzlo uhlí na překladiš-
tích, no a my, školáci, jsme 
mohli zůstat doma. Když se podívám ale 
na dnešek, tak bych řekla, že asi platí, 
čeho je moc, toho je příliš. 

Letošní rok slaví gymnázium výročí, jak 
vidíte zpětně celou tu dobu/období? 

Je škoda, že přijdeme o všechny oslavy. 
Připomínám si začátek výuky v rozesta-
věné škole, ve které byly 2 třídy a 3 uči-
telé, včetně paní ředitelky. Dnes máme 
300 žáků a plnou školu tříd. Myslím si, 
že většina studentů a učitelů se v naší 
škole cítí příjemně.

Jaké záliby jste měla nebo 
máte? 

Já pečuji o svou rodinu, ale 
často si vymýšlím různé „úžas-
né“ úpravy na zahradě nebo 
v domě. No a jejich realizací 
udržuju svoje dospělé děti ve 
střehu a ve vzájemné spolu-
práci. Možná, že trochu šílí, ale 
zase se nenudí. Jinak cestuji, 
vařím podle starých receptů, 
čtu a možná se budete divit, 
mám ráda svojí práci. :-) 

Jaká jídla vaříte ráda a jaká naopak ne? 

Jak jsem řekla, mám velkou rodinu a 
na oběd se nás sejde 10 až 15 členů. Za 
mě – jako za kuchařku – řízky či svíčko-
vá vždycky potěší. Ovšem neoblíbená 
jídla, to je jiná otázka. Já podezřívám 
svoji babičku, že občas užívala oběd 
jako výchovný prostředek, a tak jsem se 
sestrou Ivou nenáviděla mléčnou polév-
ku, což bylo slané mléko, ve kterém se 
povalovaly tlusté nudle. Ani škubánky 
s mákem nás nerozveselily.

Autorka: Kateřina Dlasková, I.A
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Máte ráda cestování? V jaké zemi jste 
byla naposledy a jaký způsob dopravy 
je podle vás nejlepší? 

Jako správný Střelec mám velice ráda 
cestování. Naposledy jsem byla na 
Lanzarote, to je sopečný ostrov, jeden 
z Kanárských ostrovů. Je takový drsný, 
divoký a rozeklaný. Tam vidíte fasci-
nující sílu sopky. Ale zase ne každý má 
rád černý písek v plavkách. Oceňuji na 
letadle rychlost, pokud jezdím autem, 
je to zajímavé zážitkové putování, pro-
tože si můžeme naplánovat cíl a vidět 
různé zajímavosti. Při putování pěšky 
zase mám čas pozdravit brouka nebo 
pampelišku, stromy. 

Chodíte na procházky do přírody? 

Ano, a většinou, když mám na ty pro-
cházky více času, tak jsou to procházky 
hlavně kolem rodinných chalup. Ve 
Středohoří mám oblíbené staleté lípy, 
kamenná moře. V Jizerkách zase ba-
revné podzimní lesy. Takové třímetrové 
závěje, ve kterých můžete, když se do 
nich vrhnete, dělat „anděla“, mají své 
kouzlo.

Máte ráda zvířata? Měla jste nebo 
máte nějakého domácího mazlíčka? 

My jsme byli vždycky rodina, která 
měla psy, taky nějakou tu kočku,

ale pokud bydlíte blízko silnice, tak je 
jasné, že s kočkami to nedopadá dob-
ře. Ale dnes psa už nemám, protože by 
asi trpěl nepřítomností paničky. Sou-
částí rodiny jsou však psi, které vítám 
jako v hotelu. Retrívr, stafford a akita 
– inu. Jinak toleruji pavouky ve sklepě, 
které někdy i zdravím, ale nejsem si 
jistá, jestli ta jména, která jim dávám 
jsou vždycky pro stejné pavouky. :-)

Hrála jste nebo hrajete na nějaký hu-
dební nástroj? 

Jako dítě jsem byla donucena trápit 
klavír. Po neúspěších jsem se rozhod-
la, že žádný hudební nástroj už trápit 
nebudu. Moje maminka i moje babička 
hrály na klavír a měla jsem prababič-
ku, která hrála na klavír tak dobře, že 
dokonce přehrávala skladby pro hu-
debního skladatele Fibicha. Myslím si, 
že jsem někde geneticky ty schopnosti 
ztratila. Je ale hezké, když na něco 
hrajete. Můžete pořádat pak domácí 
koncerty.

Kolik umíte jazyků a jaké to jsou? 

Já bych řekla, že mám pozapomenutou 
ruštinu a francouzštinu. Můžu to dolo-
žit setkáním v Praze, kdy se mě ruská 
turistka ptala na cestu, i pohovořila 
jsem s ní tedy – podle sebe – plynně 
rusky. 

27
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Když se s úsměvem loučila, tak mi 
řekla: „Netušila jsem, jak si je rušti-
na s češtinou podobná.“ Zrovna na 
ostrově Lanzarote, jsem mohla tu 
ruštinu oprášit. Menu v restauracích 
bylo v ruštině. Je tam opravdu hod-
ně ruských turistů. 

Jaký hudební žánr posloucháte nej-
radši? 

Jsem věrná melodiím z muzikálu 
Mama Mia, nebo Boney M. 

Jaký je Váš oblíbený zpěvák/zpě-
vačka nebo kapela? 

Mám ráda písně zpěváka Daniela 
Landy a líbí se mi některé od Anety 
Langerové. Kapela Rednex mě do-
provází při řízení v autě.

Chodíte ráda do divadla komedie / 
tragédie? 

Do divadla chodím ráda – často pak 
do divadla Járy Cimrmana, protože 
hry tam jsou velmi vtipné a pravdi-
vé. Autoři (Svěrák + Smoljak) říkají, 
že jsou určené těm, kteří ve škole 
dávali pozor.

Díváte se na filmy? Pokud ano jaký 
film je Váš nejoblíbenější? 

Filmy fantasy nebo sci-fi, protože 
mě stále udivuje lidská fantazie. A za 
velmi zajímavého považuji herce John-
nyho Deppa. Hraje velmi znepokojivé 
hrdiny. Od hororu Ospalá díra, přes 
dobrodružné výpravy Jacka Sparro-
wa, až po zdánlivě seriózního majitele 
továrny na čokoládu z filmu Karlík a 
čokoláda. Zvláštní je i role Kloboučníka 
z Alenky v říši divů. Do poslední chví-
le a možná i potom nevíte, jestli jeho 
hrdinové jsou opravdu kladní – anebo 
snad ne?
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Školní jídelna
Diskuze o školní jídelně se vedou už dlouho. Samozřejmě na ni můžeme mít svůj vlastní názor, 
někdo si pro jídlo chodí tam, někdo domů, někdo si ho zakoupí v blízkých kavárnách. Můžeme 
se ale shodnout, že za poslední roky se kvalita neskutečně zvýšila, a to především díky ohlasu 

studentů. Co si o jídelně myslí nyní?

Z našeho výzkumu vyplývá, že do školní jídelny chodí více než 70% všech re-
spondentů. Zbývajících 30% většinou poté odpovídalo tak, že chodí na oběd buď 
domů, na rychlou svačinu do hostivického Lidlu nebo do již zmíněných přilehlých 
kaváren. Toto je známka popularity jídelny u žáků, obzvláště pokud bereme na 
vědomí omezený čas polední přestávky.

Při dotazu, jaké jídlo chutná dotyčným 
nejvíce, převažovala v drtivé většině 
zahraniční kuchyně. Asi nejčastěji vybí-
raným chodem byly boloňské špagety a 
bramborový knedlík se špenátem, při-
čemž na těsném druhém místě skončily 
masové kuličky. Překvapující je ale fakt, 
že se hojně vybírala jídla sladká, jako například šišky s mákem či buchtičky se 
šodó. 

Na druhou stranu se téměř jednohlasně všichni shodli, že suverénně nejhorší jíd-
lo je koprovka a hrách se šunkou. Bohužel tady by nebylo zrovna korektní apliko-
vat kritiku pouze na naši jídelnu, ale apelovat na všechny stravovací místa, aby se 
zaměřila na tato problémová jídla a posudky strávníků. Další častý poznatek byla 
špatná úprava jídla, jako je dochucení nebo vzhled na talíři. Jak popsal jeden ze 
zapojených: ,,Jí se i očima.” 

Mnoho lidí nevidí však téměř žádný pokrok v kvalitě jídelny a servisu. Často ve 
svých odpovědích vzpomínali například na první třídu a konstatovali, že se jídlo 
téměř nezměnilo. Na druhou stranu padlo mnoho dobrých nápadů na posun k 
lepšímu. Ať už to bylo ke každému stolu dodat sůl a pepř, popřípadě další ochu-
covadla nebo nabídnout větší škálu nápojů, které třeba nejsou tak sladké. 

Celkově je ale tedy jasné, že je delší dobu snaha něco změnit a naslouchat stu-
dentům, za což děkujeme nejen základní škole, ale i vedení našeho gymnázia.

Autorka: Ester Železná, III.A
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Možná ji znáte jako usměvavou paní, kterou potkáváte na chodbách naší školy, 
možná ji znáte z hodin anglického jazyka a hudební výchovy. Zřejmě ale ne-
tušíte, že se v budově našeho gymnázia po letech setkávají dvě spolužačky ze 
základní školy (základní škola tehdy sídlila v budově našeho gymnázia). Jedna 
z dívek si stále něco četla a pobrukovala si melodie, druhá měla ráda pořádek ve 
třídě a potrpěla si na úklid… 

„Je pravda, že jsme s paní uklízečkou Kotíkovou spolu nastoupily do první třídy 
(byla to dnešní učebna 105), dokonce jsme spolu seděly v jedné lavici,“ říká paní 
profesorka Nedvědová. „Nedávno jsme s paní Kotíkovou vzpomínaly na naši 
učitelku Kuklovou, což byla velmi přísná paní. Pamatuji si, že mne moje sestra, 
která je o dva roky starší, strašila, že paní učitelka je ,postrach školy´. Nicméně, 
já mám na ni jen ty nejlepší vzpomínky – byla sice přísná, ale i spravedlivá. Troš-
ku stará škola, dnes bych řekla, měla ,pružné pravítko´ - když někdo zlobil, dostal 
tím pravítkem přes prsty – což se dneska může zdát nepředstavitelné, nicméně 
já jsem do první třídy nastoupila v roce 1982 a přece jenom poměry ve školství 
byly poněkud jiné než dnes. Také musím dodat, že to pružné pravítko u nás paní 
učitelka opravdu použila jenom párkrát, většinou stačilo, že leželo u ní na stole.“  

Své vyprávění obohatila další historkou 
ze školních lavic: „Také si vzpomínám 
na spolužáka Zdeňka Klinderu, což byl 
velice živý klučík, který seděl v první 
lavici přímo před učitelským stolem a 
pořád vykřikoval. Paní učitelka, aby ho 
nemusela pořád napomínat, mu napsala 
na čtvrtku velkým písmem MLČ a on tu 
kartičku musel mít pořád na lavici, a po-
kud se ,zapomněl´, paní učitelka jenom 
na kartičku ukázala – a to na chvilku stačilo. Jednou nám vyprávěla, že v naší tří-
dě byla porada a na místě Zdeňka seděl pan učitel Horák (mimochodem velice 
výrazná hostivická osobnost a tehdy už poměrně starý pán), který kartičku našel 
v lavici, postavil si ji před sebe a celou poradu jenom mlčel.“ 

Moc děkuji paní profesorce Nedvědové za originální školní vzpomínky. 

Výročí školy s paní profesorkou 
Nedvědovou

Autorka: Eliška Košanová, IV.A

Zdroj: Vlastní foto archiv
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Audience v kabinetu II
V rámci rozhovoru s nejnovějším členem pedagogického sboru u nás 
na škole jsem si dovolil pozvat paní profesorku Zdeňku Hlásenskou, 
která zde vyučuje matematiku a fyziku. Proč se rozhodla stát se uči-

telkou a jaký má názor na distanční výuku? To se dozvíte v tomto 
zajímavém rozhovoru.

Jak se dnes máte?

Výborně. Někdy přijdou 
náročné chvíle, ale život je 
díky tomu pestrý. Každý z 
nás zažívá pohodové, ale 
někdy i náročné a smut-
né fáze života. Pro mě je 
důležité pozitivní myšlení. 
Být optimistou. Životní 
myšlenkou pro mě je: „Ni-
kdy není tak špatně, aby 
nemohlo být ještě hůř.“ Vždy je příležitost 
odrazit se a vydat se správným směrem.

Jakou střední a vysokou školu jste vystudo-
vala?

Vystudovala jsem obor Obchodní akademie 
na Střední průmyslové škole a stavební a 
Obchodní akademii v Kladně. Po maturitě 
jsem zamířila na Fakultu informatiky a sta-
tistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. 
Zde jsem absolvovala bakalářský program 
Statistické a matematické metody v ekono-
mice. Poté jsem pokračovala magisterským 
studiem na Přírodovědecké fakultě Univer-
zity Karlovy v Praze. V rámci geografické 
sekce jsem absolvovala studijní program 
Demografie. 

Měla jste nějakou brigádu?

Na brigády jsem chodila 
téměř pravidelně každé léto 
během prázdnin, a to již od 
střední školy. Nejčastěji jsem 
byla brigádníkem v logisti-
ce. Během studia na vysoké 
škole jsem pak i pomáhala s 

doučováním žákům a studentů na 
ZŠ nebo SŠ.

Proč jste se rozhodla být zrovna 
učitelkou?

Chtěla jsem se stát učitelkou již 
jako dítě, když jsem začala chodit 
do první třídy. Do školy jsem vždy 
chodila ráda. Nejvíce mě bavila 
matematika. Měla jsem obrovské 
štěstí na vynikající učitele. Během 
dospívání jsem pak od snu „být 
učitelkou“ trochu ustoupila, ale 
po dokončení studií, kdy jsem se 
věnovala doučování žáků a stu-
dentů, jsem učitelský sen znovu 
objevila. 

Autor: Petr Kloc, V.A



31

Na jakých jiných školách jste učila?

Na jiné škole jsem před nástupem na 
Gymnázium Hostivice nepůsobila. Ještě 
během posledního ročníku na vysoké 
jsem nastoupila na MPSV a stala se čle-
nem pojistně matematického oddělení. 
Zde jsem byla až do svého nástupu na 
rodičovskou dovolenou v srpnu 2017. A 
od září loňského roku jsem členem týmu 
u nás na gymnáziu. 

Jak jste se dozvěděla o našem gymnáziu 
a jak se vám na něm líbí?

O našem gymnáziu vím již poměrně 
dlouho, neboť od roku 2015 trvale žiji v 
Hostivici. Předtím jsem bydlela nedale-
ko, v Červeném Újezdu. Takže o existenci 
Gymnázia Hostivice vím od jeho vzni-
ku. Naše škola se mi moc líbí a jsem tu 
moc spokojená. Vládne zde pohodová a 
přátelská atmosféra v rámci učitelského 
sboru. Komunikace s žáky je také bez 
komplikací a nese se pozitivním směrem.

Máte nějakou svou vlastní vzdělávací me-
todu?

Výuku koncipuji pomocí již známých vzdě-
lávacích metod, resp. přístupů.

Velký důraz kladu na porozumění 
obsahu právě vykládaného tématu. 
Zároveň chci předávat žákům myš-
lenku, že vzdělávání není jednorá-
zový proces. Vzdělávání je proces 
celoživotní. Nechci, aby tvrzení 
„Učíme se celý život“ bylo jen klišé. 
Získávání nových poznatků a se-
bevzdělávání je pro život důležité 
a vždy nám umožní „posunout se 
dál“. Vzdělání je nezcizitelná hod-
nota každého člověka a vždy má 
pro nás jen pozitivní přínos.

Jak vám vyhovuje/nevyhovuje dis-
tanční výuka?

Kdyby distanční výuka trvala jen 
několik týdnů, bylo by to bezproblé-
mové. Ale současné velmi dlouhé 
období distanční výuky je velmi 
náročné pro všechny – děti, rodiče 
i učitele. Ovlivňuje fyzické i dušev-
ní zdraví. Přínosem současné doby 
je zvýšené využití informačních a 
komunikačních technologií ve výu-
ce. Velmi negativně se ale distanční 
výuka podepisuje na sociální inte-
rakci, a to jak na úrovni žák – učitel, 
tak na úrovni žák – žák.
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Máte nějaké koníčky?

Jsem milovníkem knih, takže když je čas, 
ráda čtu. Nejraději Karla Čapka. Maximum 
svého volného času ale trávím se svou 
rodinou, nejraději v přírodě. Pobyt venku 
(procházka, kolo, běh) na čerstvém vzdu-
chu je pro mě nejlepším volbou využití 
volného času a zároveň odpočinkem.

Jaký je váš oblíbený filmový žánr nebo 
konkrétní film?

Nejoblíbenější filmový žánr nemám. Vždy 
záleží na kvalitě zpracování a hereckém 
obsazení. Ráda sleduji filmy nebo seriály, 
které se věnují historii 20. století – např. 
druhá světová válka, politické procesy v 
50. letech). Jako oblíbené mám ale i třeba 
filmy s Tomem Hanksem (Forrest Gump, 
Apollo 13).

Jakou hudbu posloucháte? Jakého inter-
preta?

Nemám jeden oblíbený hudební žánr. Zá-
leží na konkrétním interpretovi. Ráda po-
slouchám i klasickou hudbu – například 
A. Dvořák, F. Chopin nebo S. S. Prokofjev.

Chtěla byste něco vzkázat čtená-
řům?

I na tom špatném, lze najít něco 
pozitivního, co nás může posunout 
správným směrem. Důležitá je osobní 
zodpovědnost. Největší hrozbou je 
lidská hloupost a nezodpovědnost. 
Karel Čapek jednou napsal: „Jednou 
z největších civilizačních pohrom je 
učený hlupák.“ 
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DofE
DofE neboli The Duke of Edinburgh’s International Award je mezinárodní vzdělá-
vací program pro mladé studenty ve věku od čtrnácti do dvaceti čtyř let. Samot-
ný program se skládá ze tří úrovní obtížnosti (bronzová, stříbrná, zlatá). Bronzo-
vá úroveň trvá šest měsíců, stříbrná šest až dvanáct měsíců a zlatá dvanáct až 
osmnáct měsíců. Plnění zvolené úrovně programu spočívá v tom, že se účastník 
každý týden věnuje zvoleným aktivitám z oblasti dobrovolnictví, pohybu a do-
vednosti. Každá úroveň programu končí expedicí, po které účastník získá mezi-
národně uznávaný certifikát.   

DofE založila roku 1956 Jeho královská výsost, princ Philip, vévoda z Edinburghu, 
manžel královny Alžběty II. Program byl vytvořen ve Velké Británii pro podporu 
seberozvoje mladých chlapců. Již v roce 1958 se otevřel také pro dívky a postup-
ně se rozšířil po celé Británii. V roce 1988 byla založena The Duke of Edinbur-
gh’s International Awards Association, která program postupně rozšířila ve 130 
zemích světa. Aktuálně DofE plní asi 1,3 milionu studentů. Dnešním předsedou 
správní rady Duke of Edinburgh’s  International Award Foundation je princ Ed-
ward, nejmladší syn britské královny. 

Do České republiky se program dostal roku 1995 pod názvem EDIE. Roku 2013 
byl přejmenován na Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu a vznikla Národní 
kancelář se sídlem v Praze. DofE se po České republice výrazně rozšířilo a dnes 
ho plní asi pět tisíc mladých lidí.  
Na naší škole je program od podzimu 
2015 a v této chvíli máme devět dr-
žitelů bronzové úrovně a dva držitele 
stříbrné úrovně. Konaly se už i dvě 
cvičné a dvě ostré expedice.  

Autorka: Kristína Ščerbíková, IV.A

zdroj: https://www.darujme.cz/organizace/444
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Partnerství Gymnázia Hostivice 
s Metropolitní univerzitou Praha

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. je partnerem Gymnázia Hostivice již 
od roku 2017. Předmětem smlouvy s ní je spolupráce ve vzdělávací oblasti, 
zejména v odborném doplnění a rozšíření obsahu vzdělávacích programů 
gymnázia, např. formou besed či workshopů, v seznámení s možnostmi stu-
dia absolventů gymnázia a MUP a ve vzájemném šíření dobrého jména obou 
smluvních partnerů. Na fasádě u vchodu školy se nachází cedule s logem 
partnera Metropolitní univerzity Praha.

Autor: Petr Kloc, V.A

zdroj: https://www.eunis.cz/portfolio/cz/metropolitni-univerzita-praha-ops
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Kabinet ve 3. patře

,My kluci, co spolu chodíme.”  

Dnes už zlidovělá hláška pochází z legendárního románu Karla Poláčka Bylo nás 
pět.  

Kabinet ve třetím patře je jakýmsi kabinetem všech kabinetů. Každou přestáv-
ku se totiž aspoň na chvíli ozve hlasitý smích a občas je těžké domyslet si, co se 
uvnitř děje. To se ale dozvíte v tomto článku, kde si přečtete opravdové zážitky 
a poznatky všech učitelů v kabinetě.  

Hudební produkce.

Hudba je bezpochyby nedílnou součástí vzdělání. Studenti si ji pouští při učení 
nebo pro příjemné rozptýlení (má osobní volba je Stayin’ alive od Bee Gees). Co 
kdybych Vám ale řekla, že přesně to samé se občas děje i v kabinetě? Jeho pří-
slušníci se přitom jednoznačně shodli na tom, že nejvíce je v pouštění své hudby 
prominentní profesor Pospíšil. 

Prof. Veverka: Velmi často je nám proti vůli nucena hudební produkce kolegy 
Pospíšila. Jedná se o směs ulepeného populáru s „hlubokomyslnými“ texty. 

Prof. Šperl: Ač nerad, hudbu v kabinetu poslouchám. Na otázku, o jaký hudební 
žánr jde, se musíte zeptat pana kolegy Pospíšila, neboť ten většinou hudební 
produkci zajišťuje – samozřejmě nahlas a bez svolení kolegů. 

Prof. Pospíšil: Já asi nejvíc a možná jako jediný. A někdy to jsou takové hity, že 
mi nad tím samotnému zůstává rozum stát . Někdy pouštím starší songy, aby 
si kolega Šperl připomněl jeho dávné mládí. Ale v zásadě všehochuť,  nejradši 
mám rock.

Školní jídelna  

Mnoho žáků vyjádřilo za roky fungování gymnázia jistou nespokojenost se škol-
ní jídelnou. Ať to byla kvalita jídla nebo vzdálenost od školy, vždy se našlo něco. 
Ale nyní si už nemusí nikdo stěžovat, protože překvapivě máme takovou menší 
jídelnu v samotné budově školy. Dám vám tři pokusy na to uhádnout kde.  

Autorka: Ester Železná, III.A
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Další často diskutovaný problém je krádež, nebo vypůjčení svačiny, což by se 
dalo počítat jako závažný zločin. Schválně, koho byste tipovali na největšího 
lupiče? 

Prof. Slavík: Napadá mě příhoda, nebo spíše situace, s kolegou Husákem, který 
si k svačině/obědu vytáhl celý pekáč kuřete a začal jej spokojeně pojídat. Znovu 
opakuji, že se jednalo o celý pekáč, nikoli krabičku či talíř přinesený z domova. 

Prof. Veverka: Abych pravdu řekl, bez mého svolení mi svačinu nikdo nesnědl, 
ale kolikrát jsem snědl svačinu kolegovi Husákovi a to jen z toho důvodu, že je 
slabší nežli já a jen obtížně se brání. 

Prof. Husák: Nevím, jestli mi někdy svačinu někdo snědl, ale já někomu určitě 
ano.

Výměna kabinetů a Jak se staví sen? 

Kdo si někdy nepřál předělat si vlastní pokoj nebo přidat do něj nové dekora-
ce, ba i vyměnit si celý prostor za nový. Co by si do kabinetu přáli sami učitelé? 
Možná, že toto číslo uvidí vedení školy a jejich sny budou realizovány. 

Prof Veverka: Tato myšlenka se v našich rozhovorech táhne jako červená nit. 
Bohužel se nemůžeme shodnout, jestli v novém kabinetě vířivku, masáže pro 
šampióny anebo nepřetržitý catering, tak prozatím zůstáváme na své pozici.  

Prof. Šperl: Kabinet bych si vyměnil pouze v případě, že by mi ráno někdo uvařil 
kafe, přichystal snídani, vypracoval přípravy do hodin a pak opravil písemky. 

Prof. Husák: Já bych neměnil, ale lepší by bylo, kdybych tam mohl být sám. Po-
řídil bych si tam válendu, sprchový kout, kuchyňku a akvárium s rybičkami.

Nezaměnitelné zážitky 

Vzpomínky a zážitky jsou jedny z mála věcí v životě, které s nedají fabrikovat, 
protože vzpomínky se musí utvořit a zážitky zažít. Zde j jenom pár poznatků a 
příhod, kterých je podle všech učitelů nespočet.
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Prof. Pospíšil: Příhod je spousta a bohužel většina z nich nepřenosných . Obec-
ně se pořád něčemu smějeme, všemu a všem. Myslím si, že umíme všichni 
humor přijmout. Každopádně se mi několikrát stalo, že jsme si o přestávce něco 
řekli, já šel se slzami v očích do třídy a nemohl se dosmát. Často na sebe nasa-
zujeme a děláme si srandu ze sebe, ale nějaká konkrétní příhoda mě nenapadá. 
Možná když mi kolega Veverka (nevím, zda v tom měl prsty ještě někdo jiný) 
nechal anonymně poslat kšandy a já se nemohl dopátrat od koho to je, to bylo 
hodně vtipné (nevím, co tím chtěl naznačit).

Prof. Veverka: Už jen to, že s přírodovědnou částí sboru sedí jeden nejmeno-
vaný kolega z humanitní sekce je dostatečně zábavné. Jeho svérázný pohled na 
svět nás rozesmává každým dnem. A jak dodáváme mi přírodovědci „lépe žádné 
než humanitní vzdělání”.

Prof. Husák: To není vhodné pro školní časopis.

Tluč a bude ti natlučeno. 

Jak jsem již psala, skupinka v kabinetu by se dala bezpochyby přirovnat k hlav-
ním hrdinům z románu Bylo nás pět, v němž zažívají postavy každý den nezvyk-
lá dobrodružství. Bajza, Jirsák, Bejval, Kemlink a Zilvar z chudobince se v Česku 
stali jakýmsi kultovním symbolem přátelství. Jak je s kolegy spokojeno našich 5 
hlavních hrdinů?

Prof  Pospíšil:  S kolegy jsem spokojen velice. Když jsem do školy nastoupil, tak 
se mě ujal kolega Husák a vzal mě do místního Lidlu. Až po čase jsem pochopil, 
jaké úskalí má přátelství s ním. Od té doby jsem více obezřetný. S kolegou Slaví-
kem občas diskutujeme o smyslu našich předmětů. Nechce akceptovat fakt, že z 
filozofie se vyčlenily všechny další vědy, no snad se časem poddá. S kolegy Šper-
lem a Veverkou debatujeme většinou nad smyslem naší profese, nesmyslem 
politiků a sníme o našich kutilských projektech. Máme tam fajn partu.

Prof Husák: Když něco konzultujeme, zavoláme si, sem tam se sejdeme ve 
škole. Jsem s nimi spokojen, ale rád si od některých kolegů z kabinetu ve třetím 
patře odpočinu. Jsou velmi hluční a trápí mě.

Prof Slavík: S kolegy v kabinetu jsme si sedli od chvíle, kdy jsem nastoupil. Jsme 
taková zdravá směs přírodovědně a zeměpisně zaměřených jedinců a pana pro-
fesora Pospíšila. V kabinetu vždycky panuje dobrá nálada a přátelská atmosféra 
nebo probíhá rozprava nad velkými či malými problémy doprovázející vzděláva-
cí proces vás, žáků.
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A dnes si napíšeme krátké opakování... 

Když uslyší žák tato slova, jeho mozek automaticky vstupuje do panického 
módu, ať už byla písemka plánovaná nebo ne. Jak se ale vyrovnávají s naši-
mi výtvory učitelé, především v této nelehké době?

Prof Veverka: Snažím se nebrat si práci domů a veškerý čas na pracovišti 
věnovat přípravám a výuce. Bohužel často jsou situace, kdy nelze všechno 
v klidu stihnout na místě, tedy beru si opravy i domů. Jsou-li písemky pěk-
né, dobře se spí. Je-li tomu naopak, přepadají mě noční můry.

Prof Slavík: V době distanční výuky opravuji písemky tam, kde se zrovna 
nacházím – doma, v kabinetu nebo v prostředcích MHD. Za normálního 
provozu opravuji písemky ve škole, neboť si nerad nosím práci domů, jeli-
kož to člověka připravuje o cenný volný čas. Nehledě na ten fakt, že pokud 
člověk opravuje písemky v kabinetu, tak se může o perly podělit s kolegy.

Prof Husák: Teď opravuji doma...

39

Strážce kabinetu ve 3. patře



38 39

Výtěžek z andělské aukce
V rámci dotazníku, který jsme rozesílali po vydání prvního čísla GéHáčka, jste se 
ptali, co se děje s penězi z Andělské aukce. 

Finanční obnos, za který byl Anděl vydražen, putuje na účet Sdružení rodičů a 
přátel studentů při Gymnáziu v Hostivici, z.s. jako příspěvek. SRPSGH bylo zalo-
ženo na podporu rozvoje aktivit studentů, jak materiálními tak i finančními pro-
středky. Spravování peněz z andělské aukce má na starost toto Sdružení rodičů, 
které mimo jiné také spravuje každoroční příspěvky od studentů. 

Škola je totiž, jako většina SŠ, příspěvkovou organizací. 

Hospodaření Sdružení rodičů je volně dostupné na stránkách školy jako výpis za 
jednotlivý školní rok. Konkrétně ve školním roce 2018/2019 byly z těchto peněz 
nakoupeny mimo jiné dataprojektory, lavice do tříd, robotické stavebnice nebo 
notebooky pro učitele. 

Děkujeme, za vaši důvěru, že nás čtete, posíláte podněty a ptáte se na to, co vás 
zajímá. Budeme rádi za vaše další otázky a podněty, které můžete nadále posílat 
na casopisghacko@gmail.com. Budeme se snažit, co nejlépe dovedeme. 

Autor: Vojtěch Brodský, VI.A



Výtvory studentů

Autorka: Kateřina Dlasková, I.A

Autorka: anonymní
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Tajenka
V rámci našeho časopisu a projektu IKAP jsme si pro vás připravili botanickou há-
danku, 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 defini-
ci a příklad a pošlete na email casopisgehacko@gmail.com. Za náš tým vám pře-

jeme příjemnou zábavu při hádání!  

Toto je druhá část tajenky. První najdete v prvním čísle.  

V dnešním čísle se podíváme na poměrně vzácnou rostlinku rostoucí na všemož-
ných skalách, skalnatých svazích či sutích. Vyskytuje se ostrůvkovitě v horách jako 
jsou Pyreneje, Alpy či nejrůznější hory Řecka. V Česku se s ní můžeme potkat 
například v Českém středohoří nebo na Křivoklátsku. Ovšem můžeme se tím cítit 
poměrně poctěni, neboť tato květinka, i přes svůj drsňácký název, patří až k silně 
ohroženým druhům. 

Co se vzhledu týče, rozlomí vám srdce svou nevětvenou, řídce olistěnou lodyhou 
s desítkou až padesátkou svých bílých až nažloutlých pětičetných kvítků vyrůstají-
cích ve vrcholičnatých latách. Na tento pohled se můžete těšit zhruba od května 
do srpna. Po odkvetení růžice odumírá. Listy jsou dužnaté, kožovité, obkopinaté a 
vyrůstají v již zmíněné husté přízemní růžici.  

Poslední, co vám k rostlince prozradím je, že její kultivary jsou poměrně hojně 
pěstované skalničky. Kdo by taky nechtěl mít na zahradě tak silnou kytku, co na-
žene hrůzu i sebepevnějšímu šutru.

Autorka: Bianka Poláčková, VI.A
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