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Rok 2016 je rokem dvou historických velikánů. V sobotu 
23. dubna jsme oslavili 400 let od úmrtí jednoho z nej-
významnějších anglických dramatiků, básníků a herců 
Williama Shakespeara. Jeho divadlo Globe se stalo před-
lohou pro vznik moderního divadla. Právě v něm se také 
hrála poprvé většina jeho divadelních her, včetně té asi 

nejslavnější – Romea a Julie.
Další významnou historickou osobností, kterou si budeme 
v roce 2016 připomínat, je český král a císař Svaté říše 
římské Karel IV. V sobotu 14. května uběhne 700 let od 
jeho narození. Díky tomuto výročí se v Praze, v Norim-
berku a dalších městech budou konat muzejní výstavy, 
které mají osobnost tohoto panovníka připomenout. Vý-
znam tohoto výročí zdůrazní zcela mimořádné vystavení 
Českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále od 
15. 5. do 29. 5. 2016, které se jinak koná pouze u příleži-

tosti volby prezidenta republiky.
Protože opakování je matka moudrosti, připravily si pro 
vás 2 studentky sekundy - Pavlína Šmrhová a Irena Zema-

nová - povídání o Karlovi IV.

VÝROČÍ mexické projímadlo je 
síla. Měl jsem tu raději 
zůstat se zácpou, do této 
chvíle mě totiž z místní-
ho jídla pálila jen pusa.

Palenque bývá často 
označováno za jedno z 
nejošklivějších měst Me-
xika. My ho ale shledá-
váme svým způsobem 
krásným. Na rozdíl od 
Campeche, se Palenque 
nemůže chlubit honos-
nými chrámy, ani kolo-
niálními rezidencemi. 
Zato tu není nouze o 
úzké uličky plné obcho-
dů a obchůdků, kde směs 
potravin, spotřebního 
zboží a oděvů, vytváří 
neuvěřitelné kombina-
ce, které jsou tak typické 
pro dnešní Mexiko.
Jsme plni dojmů, ale 
něco malého by se do nás 
ještě vešlo. Požít kuku-
řičné placky je však nad 
naše síly, a tak zbaběle 
bereme zavděk pizzou. Je 
výborná. Příjemné zpes-
tření po několika dnech 
konzumace takos a tor-
tily. Po večeři odmítám 
procházku nočním Pa-
lenque a jdu spát. Spím 
přerušovaně, v lékárně 
měli pravdu, přírodní 
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Český a německý král, řím-
ský císař Karel IV. se naro-
dil 14. 5. 1316 v Praze jako 
nejstarší syn Jana Lucem-
burského a Elišky Přemys-
lovny. Dostal jméno Václav 
a poté byl pokřtěn na Karla 
po francouzském králi Kar-
lu IV. Sličném. Pocházel z 
rodu Lucemburků.

 Jako malého ho jeho otec 
předal na francouzský 
dvůr, kde strávil sedm let. 
Ve Francii studoval paříž-
skou univerzitu. Od ostat-
ních panovníků se lišil tím, 
že uměl číst a psát. Ovlá-
dal latinu, francouzštinu, 
němčinu, italštinu a později 
i češtinu. Jako hodně mla-
dý se Karel oženil se stejně 
mladou Blanku z Valois, se 
kterou si velice rozuměli. V 
roce 1333 se vrátil do Čech, 
kde mu byl přidělen titul 
moravského markraběte. 

V červenci 1346 byl zvolen 
za německého krále. V roce 
1346 padl jeho otec v bit-

vě u Kresčaku a on se ujal 
vlády. O rok později byl 
arcibiskupem Arnoštem z 
Pardubic korunován na čes-
kého krále. Na počest jeho 
korunovace byla zhotovena 
svatováclavská koruna. Poté 
byl korunován na římského 
císaře. V roce 1344 založil 
arcibiskupství pražské. Prv-
ním arcibiskupem se stal 
Arnošt z Pardubic. 

Dal postavit velmi význam-
né stavby, jako např. Praž-
ské vysoké učení, založil 
Nové Město pražské, obno-
vil Pražský hrad, postavil 
kapli sv. Václava, katedrálu 
sv. Víta, Karlštejn, nechal 
přestavět Juditin most na 
Karlův most a další. Všech-
ny tyto stavby navrhoval 
Petr Parléř. 

V roce 1348 mu zemřela 
jeho manželka Blanka z Va-
lois. S ní měl dvě dcery Ka-
teřinu a Markétu. Jeho další 
žena Anna Falcká zemřela v 
roce 1353. Ta Karlovi zane-

KAREL IV. Pavlína Šmrhová a 
Irena Zemanová

že vše po mém spěšném 
odchodu sbalila do ba-
tohu. Mísí se ve mně ne-
návist i vděk. Směs pro-
tichůdných pocitů vyústí 
nakonec v rezignaci a já 
se v klidu vracím, abych 
se znovu pokusil najít tu 
trochu tak neurvale zni-
čené rozjímavé nálady. V 
poklidu dokončíme pro-
cházku areálem a vzhle-
dem k tomu, že hustota 
turistů roste nad únos-
nou mez, uvažujeme o 
ústupu.  
Je nutno se trošku zavod-
nit, pamatuji slov našeho 
průvodce. Je asi tak čtyři-
cet ve stínu a stánky s ko-
kosy naloženými v ledu 
lákají. Tak nějak musela 
chutnat ambrosie. Statná 
trhovkyně rázným sekem 
oddělila vrcholek jedno-
ho z ořechů a my vychut-
náváme brčkem chladivý 
mok. Řádně osvěženi vy-
hlížíme colectivio, které 
by působilo co nejméně 
ošuntělým dojmem, a 
vracíme se do Palenque.

více, než kolik mohu 
překonat i kdybych je 
sjel po břiše. Začínám 
svůj břišní tanec, kteří 
Němečtí turisté zřejmě 
považují za součást pro-
dukce spojené s návště-
vou pyramid. Vydávám 
se na strastiplnou cestu a 
osud hráčů peloty se mi 
ve srovnání s mým, jeví 
jako bezvýznamná epi-
zodka. Jak rychle křeč 
přišla, tak i utichá a já 
v pořádku dojdu svého 
cíle. Teprve nyní mám 
konečně čas i sílu vy-
chutnat si v plné míře 
krásu zdejších památek, 
obklopených neprostup-
nou džunglí. Usmívám 
se až do chvíle, než mi 
Jindra oznámí, že jsem 
na vrcholu pyramidy, 
kterou jsem musel opus-
tit z důvodů velmi pro-
zaických, zanechal foťák 
i kameru. Prvních třicet 
schodů z dvou set zdolá-
vám sprintem a zbývající 
zdolat nemusím, neboť 
na mě ctěná choť volá, 
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chala jejich prvorozeného 
syna Václava, ten ale po roce 
života zemřel. Třetí Karlova 
žena Anna Svídnická ze-
mřela také velmi mladá. S 
ní měl král syna Václava IV, 
který se stal jeho nástup-
cem. V roce 1363 uzavřel 
Karel svůj poslední sňatek s 
o třicet let mladší Alžbětou 
Pomořanskou. Ta měla pod-
le pověsti ohromnou sílu, 
lámala meče a ohýbala pod-
kovy. Porodila Karlovi další 
dva syny, Zikmunda, Jana a 
dceru Markétu.

Jeho život byl zmařen zlo-
meninou v krčku levé nohy. 
To ho upoutalo na lůžko. Je-
likož se nemohl hýbat, do-
stal zápal plic a 29. 11. 1378 
zemřel. Byl mu vystrojen 
honosný pohřeb. Při něm 
byl označen za „otce vlasti“ 
a tak je mu říkáno dodnes. 
Jeho ostatky byly uloženy do 
královské hrobky u chrámu 
Sv. Víta na Pražském hradě.

Zajímavosti: 

Karel měřil asi 173 cm, byl 
mírně nahrbený a hlavu dr-
žel k jedné straně. To bylo 
způsobeno jeho četnými 
zraněními. Měl výrazný 
nos, velké oči, vlasy dlou-
hé po ramena a krátké vou-
sy. Byl narozen ve znamení 
býka. Sepsal autobiografii 
„Vita Caroli“.

kůži patří živočišné uhlí a 
ne projímadlo. Připadám 
si jako exot, to nemám 
právo na zácpu? Mám 
pocit, že má lidská práva 
na zácpu jsou bezohled-
ně zadupávána a upoko-
jím se teprve, když po 
třetí reklamaci přinášejí 
vodičku, o které tvrdí, že 
je velmi účinná. Dávám 
si třicet kapek místo do-
poručených patnácti a až 
do Palenque nepociťuji 
příznaky blížící se úlevy.
Vystoupili jsme na nej-
vyšší pyramidu areálu a 
já právě vedu velmi po-
etický výklad o tom, jak 
zeleň zdejších zahrad 
musela ladit s krásou 
mohutných paláců a litu-
ji hráče peloty proháně-
jící se před tisíci lety po 
hřišti rozkládajícím se 
pod našima nohama. V 
tu chvíli mě zkroutí křeč 
a současně dospěji k ná-
zoru, že schodů vedou-
cích z vrcholu pyrami-
dy k nejbližšímu koutku 
džungle, je asi osmkrát 

proti směru toku potoka 
a příjemnou procházkou 
dosáhnete míst s neúplně 
odkrytými pyramidami. 
Ideální čas pro prohlídku 
památek je v časných ran-
ních hodinách. Tato turi-
sticky zajímavá destinace 
je k polednímu přeplněna 
turisty, kteří spolu s vy-
sloveně tropickým podne-
bím vytvářejí kombinaci 
přímo vražednou. 

Krásné ruiny
Palenque je asi jednou z 
nejhezčích májských pa-
mátek. Ne snad zvlášt-
nost paláců svatyň a 
pyramid, ale umístění 
v krásném tropickém 
pralese plném veselých 
opiček, papoušků a exo-
tických rostlin, dělá z to-
hoto místa tak přitažli-
vý kout. Před cestou do 
Palenque jsem trpěl pro 
cestovatele nezvyklou 
chorobou, a to zácpou. 
Lékárník při mém poža-
davku usuzuje, že k bílé 



4

Na chebské radnici se u příležitosti Dne učitelů uskuteč-
nilo ocenění vybraných pedagogů a žáků za rok 2015.  
Ceny městské nadace Schola Ludus jsou předávány uči-
telům a žákům za mimořádné studijní nebo pedagogické 

výsledky.
Ocenění pedagogickým pracovníků škol a školských za-
řízení zřizovaných městem Chebem předával starosta 
města Petr Navrátil, místostarostka Daniela Seifertová a 

místostarosta Pavel Hojda.
„Nadace Schola Ludus byla založena v roce 1992 z ini-
ciativy tehdejšího starosty Františka Lindy a chebského 
rodáka a čestného občana města Hanse Novotnyho,“ in-
formovala mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.  
„Schola Ludus je přitom jedinou městskou nadací v ČR 

podporující vzdělanost,“ dodala.
Mezi oceněnými z naší školy jsou Jiří Beer, Matěj Šnajdr, 

Artur Uldrich a Jan Bureš.

OCENĚNÍ NADACE SCHOLA LUDUS
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MEXIKO NA 
POKRAČOVÁNÍ

Ing. Jindřich Papež

mi působivý. Ze zeleně 
džungle se před vámi ná-
hle vynoří palác Templos 
de la Inscripiones (palác 
nápisů), v jehož zdech je 
ukryta pohřební komnata 
Hanaba Pakala. Jedná se 
o jedinou památku toho-
to druhu na americkém 
kontinentu. Hrobka byla 
objevena v roce 1952 a 
byla vůbec první pohřeb-
ní pyramidou objevenou 
v obou Amerikách. Nefri-
tová maska, která byla v 
kryptě nalezena, je dnes k 
vidění v antropologickém 
muzeu v Mexiko City. 
Centrální a největší stav-
bou celého komplexu je El 
Palacio, komplex budov 
stavěných v rozličných 
obdobích tvořící nesou-
rodou směs administra-
tivních a obytných budov. 
Pokud porušíte dnes plat-
né předpisy, což nedopo-
ručuji, můžete se vydat 

Palenque
Ruiny v Palenque jsou 
naprosto unikátní a palác 
s pyramidální kryptou, 
který vévodí celému na-
lezišti, spadá architekto-
nicky spíše k památkám 
odkrytým v Quatemale. 
Město bylo vystavěno na 
samém okraji Yucatánské 
roviny a výhled z vrcho-
lů pyramid na zeleň kop-
ců a současně otevřený 
prostor rovin, je neopa-
kovatelný. Město bylo za-
loženo někdy kolem roku 
300 našeho letopočtu a 
vrcholu rozkvětu dosáhlo 
v sedmém století za vlá-
dy panovníků Hanaba 
Pakala a Chana Bahlu-
ma. Dodnes byla odkryta 
jen malá část původního 
města. Většina staveb zů-
stává ukryta v džungli a 
bohužel není přístupná 
veřejnosti. Již samotný 
vstup do města je vel-
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Basketbal
Žáci a studenti Svobodné chebské školy byli ve školním 
roce 2015/2016 sportovně velmi aktivní. Velkým potěše-
ním pro nás je, že jsme tento rok dokázali postavit dvě 
basketbalová družstva starších a mladších žákyň, která 
nás dokázala veleúspěšně reprezentovat v soutěžích škol.
Starší žákyně vybojovaly krásné 3. místo v okresním kole. 
Postup do krajského kola ale nevyšel i přes to, že měly 
stejný počet bodů jako postupující soupeřky, bohužel s 
rozdílem dvou košů.
Mladší žákyně skončily v okresním kole na 2. místě a po-
stoupily do krajského kola, kde vybojovaly krásné 5. mís-
to.
Všem účastnicím velice děkuji za příkladné sportovní 
chování a vzornou reprezentaci naší školy. 
Soutěže se zúčastnily žákyně: Řezníčková, Kamírová, Pro-
kopcová, Hanykýřová, Dymáčková, Vaculová, Nohejlová, 
Velebová, Masopustová, Plášilová, Dohnalová, Földešo-
vá, Slavíková, Šmrhová, Dvořáková a Sýkorová.

Atletika
Naše škola se zúčastnila krásných atletických soutěží v 
pětiboji a desetiboji, které se konaly ve Františkových 
Lázních
Mezi 15 školami vybojovalo naše družstvo, jehož členy 
byli Šimon Marek, Filip Mandelíček, Dominik Calek, De-
nis Artamonov, Adéla Hanykýřová, Veronika Nohejlová, 
Nikola Földešová  a Pavlína Šmrhová, skvělé 3. místo v 

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY Petar Aleksič
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časí nám ale nezabránilo 
si lyžování naplno užít. 
Naše skupina byla skvě-
lý tým, a tak když někdo 
spadnul, hned byl u něj 
někdo, kdo byl ochot-
ný mu pomoci zpátky na 
nohy. Skvělé bylo, že jsme 
po skupinách mohli na-
vštívit Snowpark, což vel-
ká většina z nás vřele oce-
nila.

Večer nám paní Regento-
vá s paní Jungovou při-
pravily skvělou večeři. 
Každý den jsme se dozvě-
děli něco nového, co jsme 
poté využili na svahu. Ly-
žařský výcvik byl pro nás 
plný smíchu a skvělých 
zážitků.

ta nejlepší místa, co může 
člověk mít. Společně jsme 
se podívali na několik fil-
mů, aby nám cesta rychle-
ji utekla, a co nevidět jsme 
byli na místě.

Náš pension se nacházel 
v malé, odlehlé vesnič-
ce v oblasti Schladmin-
gu v Rakousku. Dům byl 
útulný, poměrně hezký 
a nově vybavený. Pokoje 
byly buď po čtyřech, nebo 
po šesti lůžkách. Hned po 
vybalení jsem zjistila, že 
jsem si zapomněla mikinu 
pod bundu, což bylo velké 
mínus, protože následu-
jící den nás na sjezdovce 
čekalo krásné počasí, 25 
stupňů a já měla pouze 
teplou bundu. Každý den 
jsme měli na snídaní při-
pravené švédské stoly, ze 
kterých jsme si dělali také 
svačiny na sjezdovku.

Rakouské sjezdovky jsou 
hezky upravené, ale kvůli 
vysokým teplotám se nám 
odpoledne lyžovalo o dost 
hůře než ráno. Teplé po-



krajském kole. Všem patří velké díky!
V desetiboji OVOV mezi 11 školami v okrese vybojovali 
naši borci Šimon Marek, Tomáš Cheníček, Šárka Rubášo-
vá, Aneta Dohnalová, Nikola Földešová a Adéla Hanyký-
řová rovněž skvělé 7. místo. 
N. Földešová a A. Hanykýřová navíc postoupily jako jed-
notlivci do krajského kola s možným postupem do re-
publikového finále v Praze.
Všem patří velké díky za krásné sportovní zážitky a skvě-
lé atletické výsledky.

Veronika Nohejlová se zúčastnila Republikového finá-
le v desetiboji
Naše žákyně a skvělá atletka Veronika Nohejlová postou-
pila díky svým skvělým výsledkům v předchozích soutě-
žích do Republikového finále v desetiboji, které se konalo 
13. – 15. září 2015.
Na Republikovém finále byla naše Verča fantastická a 
skončila mezi více než 3500 účastníky z celé ČR na obdi-
vuhodném 48. místě.
Veronice náleží veliké poděkování za vzorné sportovní 
chování a výbornou reprezentaci naší školy, která sice ve 
skromných podmínkách, přitom ale za vydatné podpo-
ry všech pedagogů a naší paní ředitelky, se plně věnuje 
sportovní přípravě budoucích reprezentantů a umožňuje 
tak svým žákům účastnit se této významné soutěže pod 
patronátem olympioniků Romana Šebrleho a Roberta 
Změlíka.
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Úterý bylo věnováno, 
krom úklidu chaty, aby-
chom u našich sousedů 
nezanechali špatný do-
jem, samotnému odjezdu. 
Cheb nás přivítal cca v 16 
hodin. Myslím, že bez vý-
jimky jsme si všichni „ly-
žák“ náramně užili a zá-
žitky nám jistě zůstanou 
ještě hodně dlouho v pa-
měti.

Annette Škodová

Naše cesta začala 30. břez-
na ve městě Cheb. Náš au-
tobus stál naproti budo-
vě VZP, kde jsme se měli 
všichni sejít. Sraz jsme 
měli až kolem deváté ho-
diny ranní, což pro mne 
bylo dost výhodné, jelikož 
jsem se mohla v pohodlí 
domova nasnídat a doba-
lit pár věcí, na které jsem 
předešlý večer zapomněla. 
K autobusu jsem dorazila 
až na poslední chvíli, na-
štěstí jsem nebyla posled-
ní, kdo dorazil. S kama-
rádkou jsme seděly úplně 
vzadu, což jsou podle mne 

v pojídání Studentské pe-
četě s kulichem na hlavě, 
v rukavicích a s příborem 
v rukou. 

Předposlední den poby-
tu, v pondělí, se konal zá-
vod ve slalomu, na konci 
dne nám učitelé rozdali 
diplomy a ocenění jak za 
umístění v tomto závodě, 
tak za nejlepšího „dýdže-
je“ na sjezdovce a za další 
speciální „disciplíny“. Ve-
čer jsme soutěžili v kví-
zu na téma zeměpisných 
reálií ohledně Rakouska, 
zajímavostí ze samotné-
ho Schladmingu, nebo o 
pravidlech bezpečného 
lyžování a snowboardo-
vání.  Poté následovalo 
námi tak velmi „oblíbené“ 
balení zavazadel, kam se 
nám, nevím proč, všechny 
ty věci, které jsme přivez-
li, najednou nemohly ve-
jít. Ale když Vám k tomu 
zpívají své songy Michael 
Jackson, slavní „Brouci“ a 
další, i tato činnost se stá-
vá zábavnější.
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kopci propojenými spo-
jovacími cestami a lanov-
kami.  Ledva jsme vyjeli 
kabinkovou lanovkou na 
vrchol jednoho z kopců, 
instruktoři nás rozdělili 
do skupin a konečně jsme 
začali sjíždět ono nepře-
berné množství sjez-
dovek, které se v celém 
areálů nacházejí. Vyjma 
vytoužených a nadmíru 
očekávaných obědových 
a odpočívacích pauz jsme 
lyžovali do 16.00, záhy 
poté nás autobus odvezl 
zpět do chaty. Po večeři 
jsme každý den absolvo-
vali procházku, v prvních 
dnech jako organizovaná 
velká skupina, v posled-
ních třech dnech pobytu 
jsme, patrně za vzorné 
chování, obdrželi odmě-
nu v podobě vytoužených 
každodenních rozchodů, 
které jsme si zpestřili tan-
covaním a zpíváním na 
louce. Po návratu z pro-
cházek nám učitelé pou-
štěli instruktážní filmy o 
lyžování, hráli jsme různé 
hry a soutěže, kupříkladu 

hor vozí… Zkrátka to ne-
šlo příliš hladce. Nechyběl 
ani boj o poličky ve skříni, 
kterých také nebylo naz-
byt a menší dohadování 
o tom, na koho padne ten 
Černý Petr v podobě spa-
ní na horní části palandy. 
Následovala první večeře, 
kde nás učitelé a instruk-
toři seznámili s průběhem 
výcviku a se základními 
bezpečnostními pravi-
dly při lyžování, přestože 
většina z nás lyžníků či 
snowboarďáků byla již ze 
své dosavadní sportovní 
praxe obeznámena až až. 
Po náročném dni jsme tak 
všichni velmi rádi ulehli 
do postelí.

Budíček byl v 7.00, násle-
dovala snídaně a v 8.00 už 
jsme museli být přichystá-
ni a nastoupeni, abychom 
mohli vyjet na sjezdovky. 
Autobus nás odvezl do 
lyžařského areálu Schlad-
ming, světoznámého i 
díky konání světových 
pohárů v lyžování. Areál 
je tvořen čtyřmi velkými 
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Již několik let se na Svobodné chebské škole konají 
projektové dny, které se postupem času staly neod-
myslitelnou součástí každoročního školního harmo-
nogramu. Jedná se o milou tradici, za níž však stojí 
ohromná spousta práce jak ze strany studentů a žáků 
napříč všemi ročníky, tak ze strany jejich učitelů zod-
povědných za zdárný průběh všech činností spoje-
ných s jednotlivými projekty.
A co je vlastně cílem projektového dne? Jedná se o 
akci, která má primárně sloužit k vytvoření pracov-
ní atmosféry a přátelských vztahů při skupinové práci 
mezi žáky a studenty a k rozvíjení schopnosti řešit a 
prezentovat řešení problémů. Hlavním smyslem při-
tom je, aby prezentované projekty byly zábavné a v ne-
poslední řadě i poučné. Pravidelně jsou zváni všichni 
příznivci naší školy a také ti, kteří by rádi poznali naše 
pedagogy, žáky a studenty či atmosféru ve škole. Žáci 
a studenti na prezentaci projektů představují výsledky 
mnohahodinové práce na řešení náročných úkolů v 
rámci takřka všech předmětů vyučovaných na škole.
Letos byl projektový den naplánován na čtvrtek 25. 
února. Projekty z oblasti přírodních i humanitních 
věd byly našimi žáky a studenty za podpory pedagogů 
prezentovány v průběhu celého odpoledne a bylo jich 
tolik, že došlo k obsazení prakticky všech učeben. 
Na návštěvnost jsme si po celou dobu trvání akce roz-

PROJEKTOVÝ DENodrovnat kolena poskako-
váním na muldách z roz-
bředlého sněhu, vydat se 
k autobusu, dostat rozbo-
lavělé nohy z nepohodl-
ných lyžáků, dojet zpět na 
ubytovnu, navečeřet se, 
absolvovat večerní pro-
cházku, která se ze začát-
ku skládala z procházení 
stejné trasy, akorát každý 
den z jiné strany, a násled-
ně ulehnout do postelí. To 
vše však stále s dobrou 
náladou.

Pobyt bohužel utekl jako 
voda a najednou zde byl 
den návratu. Myslím, že 
mohu říci i za ostatní, že 
bychom zůstali klidně 
ještě další týden, protože 
tenhle lyžák neměl chy-
bu a tímto děkuji za jeho 
uspořádání. 

Eva Plášilová

Ve středu 30. 3. v 9.00 
jsme se sešli před budovou 
VZP v Komenského ulici v 
Chebu. Po příjezdu auto-
busu na místo srazu jsme 
do něj naskládali naše vel-

ké kufry, tašky, lyže, hůlky 
a snowboardy a zbyly nám 
tak jenom velké batohy 
nacpané jídlem a sladko-
stmi na šestihodinovou 
cestu, která nás čekala až 
do rakouského Schlad-
mingu. V autobuse stále 
panovala dobrá nálada, 
avšak marně jsme po cestě 
vyhlíželi sněhové vánice, 
a tak jsme se všichni tě-
šili, až konečně dorazíme 
na místo a spatříme naši 
chatu, nepochybně zasy-
panou haldami sněhu. 

Po příjezdu nám však 
trošku ztuhl úsměv na 
rtech, neboť ve vesnici 
Pruggern, kde jsme měli 
být ubytováni, panovalo 
jarní počasí, slunko hřálo 
na azurové obloze. Po roz-
dělení pokojů nás čekala 
snad jedna z nejméně ob-
líbených záležitostí, co se 
výletů týče, totiž vybalo-
vání. Bylo to složité, hod-
ně ubytovaných lidí na 
malých pokojích, na dru-
hé straně, nevěřili byste, 
co někteří z nás s sebou do 
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hodně nemohli stěžovat a je nutno podotknout, že 
všichni měli plné ruce práce. Odměnou nám všem 
bylo nadšené uznání a zájem ze strany návštěvníků.
A jaká byla témata letošních projektů? Na prvním 
stupni bylo možno spatřit krásně a precizně zpraco-
vané prezentace a výtvory týkající se zdraví, cestová-
ní, naší planety a vesmíru, knih a všeho kolem nich, 
ti nejmenší nám poté milou formou představili svět 
pohádek Františka Hrubína. 
Fyzikálnímu a chemickému pokusnictví se věnovali 
na druhém stupni a na gymnáziu, kde se mohli pří-
tomní seznámit s prvky zemské kůry, podstatou a his-
torií způsobů rozdělávání ohně, či nahlédnout do tajů 
mechaniky názorně předvedených na modelu vlast-
noručně vyrobené fontány. Lámat hlavu si každý mohl 
při matematických hrách či rozpoznávání významu 
lidových přísloví a pranostik. Pozadu nezůstala ani 
sekce literární. Připravena byla prezentace na téma 
aktuálního výročí narození významného českého bás-
níka Karla Tomana, spojená s možností poslechu jeho 
jedinečných básní v podání recitátorů z řad našich 
talentovaných žáků.  Dramatické nadání našich svě-
řenců potvrdilo hned několik vystoupení založených 
na osobitém zpracování různých témat jako např. li-
dových tradic spjatých s masopustním obdobím, či 
pohádkovém příběhu o Sněhurce, který byl navíc ori-
ginálně předveden v angličtině, podobně jako příběh 
o Karlíkovi a továrně na čokoládu. Pro milovníky dal-
ších druhů umění bylo připraveno několik projektů v 
podobě výstavky zaměřené na historii divadla v Che-

doucí našeho výcviku a 
zájezdu jsme byli vypuš-
těni, vzali si svá zavaza-
dla a vydali se do svých 
pokojů, které pro nás byly 
následujících několik dní 
domovem. První den byl 
ve znamení vybalování, 
proklínání sebe sama za 
věci, co si člověk zapo-
mněl zabalit, a očekává-
ní dalšího dne, kdy jsme 
konečně měli stanout na 
svahu. Odpoledne uběhlo 
jako voda a po večeři od 
kuchařky našeho výcviku, 
paní Regentové, která nás 
udržela svým vařením na 
živu a plné energie i po 
zbytek týdne, jsme se vy-
dali na své pokoje a po ve-
čerce ulehli. Někteří natě-
šení, že si opět zalyžují, a 
jiní s očekáváním jejich 
prvního lyžování.

Po snídani jsme opět na-
sedli do autobusu a pře-
sunuli se do nedalekého 
střediska. Po nazutí ly-
žáků si každý našel lyže 
a už ve skupinách, které 
se určily předchozí večer, 

jsme se vydali na lanovku 
a následně na svah. Hned 
po chvilce nám všem do-
šlo, že jsme se velmi zmý-
lili při výběru oblečení 
na dnešní lyžování. Mís-
to mínusových hodnot 
se teplota přehoupla na 
některých místech i přes 
dvacet stupňů, takže vět-
šina rychle odložila miki-
ny, druhé mikiny a někte-
ří i bundy. A tyto vysoké 
teploty nás až do odjezdu 
neopustily. Ostré sluníč-
ko a vysoké teploty měly 
za následek, že sníh na 
sjezdovkách po poledni 
připomínal spíše ledovou 
tříšť a že většina osazen-
stva chodila po zbytek 
pobytu s hezkým rudým 
zabarvením obličeje. Ne-
jmenovaný jedinec za to 
dostal i diplom.

Další dny byly ve znaku 
rutiny, avšak příjemné a 
zábavné. Ráno se nasní-
dat, dojet na svah, krásně 
si zalyžovat na upravené 
sjezdovce, následně se vy-
dat na oběd, odpoledne si 
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bu, prezentace zajímavé počítačové grafiky a anima-
cí, či představení originální výzdoby učebny hudební 
výchovy týkající se hudby a jejích autorů.
 Závěrem bychom rádi poděkovali všem návštěvní-
kům za možnost společného strávení těchto neopa-
kovatelných chvil a věříme, že podobný zájem o dění 
na naší škole bude mezi veřejností přetrvávat i nadále.
 Kolektiv SCHŠ, žáci a studenti.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Matouš Pánek, sexta

Hned prvním plusem ce-
lého výcviku byl jedno-
značně fakt, že na rozdíl 
od všech výletů, akcí a po-
dobných událostí se vyjíž-
dělo až po osmé hodině, 
což nám dalo možnost se 
do růžova vyspat, anebo v 
mém případě si na posled-
ní chvíli, ve stavu napros-
té paniky, zabalit věci, na 
což jsem předchozí večer 
tak prozíravě zapomněl.

Jako klasicky jsem se na 
místo srazu dostavil dří-
ve, abych si zabral místo, 
dal v klidu věci do auto-
busu a mohl s úsměvem 
pozorovat ostatní, jak při-
cházejí na poslední chví-
li. To mi sice vyšlo, ale ne 
zcela. Sice jsem si dal věci 
včas do autobusu, pozoro-
val příchozí na poslední 
chvíli, mezi kterými byli 
dokonce někteří členové 
dozoru, ale přes mou veš-
kerou snahu jsem si nebyl 

schopen zabrat žádné vý-
hodně položené místo v 
autobuse, protože ostatní 
se dovnitř dostali s rych-
lostí, které by se jen málo-
kdo mohl rovnat.

Když nás konečně náš 
usměvavý pan řidič vyvezl 
z Chebu a nedlouho poté i 
z České republiky, všichni 
jsme byli plni očekávání a 
napětí, ale také nelibosti z 
vidiny dlouhé cesty. Cesta 
však utekla vcelku rychle 
a rozhodně se nedala po-
važovat za zdlouhavou, 
což bylo rozhodně příjem-
né zjištění pro osazenstvo 
autobusu společnosti Zla-
továnek. Po sjezdu z ra-
kouské dálnice a následné 
nedlouhé jízdě po okresní 
silnici jsme se dostali do 
malebné rakouské vesnič-
ky v neméně malebném 
údolí. Autobus nakonec 
zastavil u napohled velmi 
moderního penzionu.

Po krátkém proslovu ve-
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OLYMPIÁDY Ing. Jindřich Papež

Vážení studenti,
Vy všichni, kteří jste věnovali svůj volný čas přípravě 
na olympiády a využili jste vstřícného přístupu vašich 
učitelů, buďte pochváleni. Naše práce nevyšla nadar-
mo a v olympijských kláních na úrovni okresních i 
krajských soutěží jste mnozí dosáhli významných 
úspěchů. Prokázali jste schopnost samovzdělávat se a 
získané vědomosti uplatnit i ve chvílích mírného tla-
ku.
Budiž vám odměnou, že jste touto cestou nabyli kon-
kurenceschopnosti a tuto zúročíte při dalších kláních, 
pro vaši budoucnost možná důležitějších. Nelze po-
minout ani skutečnost, že Vaše úspěchy také zvýší náš 
kredit a Vy i Vaši následovníci budete studenty školy, 
která se zařadí mezi ty vzdělávací instituce, jejichž ab-
solventi jsou všemi vážení. Pro ostatní nechť jste pří-
kladem a těším se, že v budoucích letech se Vaše řady 
ještě rozmnoží.
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