


gINTRO 

Na úvod… 

Milí čtenáři, prázdniny už skončily, oslavy 80. výročí založení gymnázia taky, no a my se vracíme, 

abychom vám o tom všechno napsali. V tomto čísle najdete zajímavé články a rozhovory jak z oslav, 

tak z prázdnin a nejen to. Čeká nás už tradiční rozhovor s některým z našich oblíbených učitelů, 

komiks, soutěž atd.  A kdybyste měli zájem, můžete se k nám přidat i vy ať už tak, že nám pošlete 

něco zajímavého na redakční mail (redakce.g@seznam.cz), zapojíte se do soutěží nebo se stanete 

součástí naší pohodové redakce :)  

Letos bychom chtěli vydat alespoň čtyři čísla a na všechna se už moc těšíme.  

 

Vaše redakce 

gCOMPETITION    soutěže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V naší insta-soutěži, která probíhala 

během #oslav80, zvítězila fotografie 

studentů zkoumajících fyzikální 

vlastnosti pizzy. Fotografie Terezy 

Vašíčkové, výherce nechť se dostaví v 

pátek  23.10. o velké přestávce do 

čajovny. 

Správná odpověď na minulou otázku: Je to rozhledna Velký Kosíř 

vyfocená zespodu. 

Prosíme Barboru Michalcovou, která 

vyhrála soutěž v posledním čísle 

minulého šk. roku, aby se také 

dostavila v pátek 23.10. o velké 

přestávce do čajovny. 



gHOME          rozhovor 

Na miminko se těším, ale momentálně mám větší starosti se stěhováním… 

 

Jak už jistě všichni víme, jeden z našich nejoblíbenějších profesorů, p. prof. Mejdrová bude mít 
miminko. Její odchod je hořkosladký. Sice jí takovou radost všichni přejeme, ale kdo nás teď bude 
učit angličtinu a hudebku? P. prof. zde můžete potkat už od roku 2004 a teď po ní zůstane 
prázdné místo, které pravděpodobně nahradí jiný učitel či učitelka. Určitě na ni budeme 
vzpomínat jako na milou a vtipnou profesorku, která nám vždy vše vysvětlila a ještě k tomu řekla 
něco sarkastického. Přečtěte si její odpovědi. 

 

 
Jaké jste měla dětství? 

Já jsem měla nádherné dětství, hodně 

jsem zpívala a chodila na klavír do sboru. 

Jak jste se chovala a jaké známky jste 

měla, když vám bylo 13? 

Byla jsem tak trochu rebel, ale vždy, když 

byl nějaký průšvih, držela jsem se dál, takže 

mě učitelé měli rádi. Mohla jsem mít 

vyznamenání, ale můj kantor z fyziky mi to 

pokazil 3. 

Pocházíte z Ostravy, vracíte se tam ráda? 

Ano, mám tam rodinu a kamarády. 

Čekáte miminko, těšíte se? Jaké z toho 

máte pocity? 

Moc se těším, ale teď je pro mě hlavní 

prioritou stěhovaní, shánění nábytku atd. 

Vrátíte se po mateřské dovolené sem? 

Budete ještě vůbec bydlet v Ol.? 



Stěhuji se za partnerem do Prahy. 

Proč jste se rozhodla učit zrovna AJ a HV? 

Po gymnáziu už jsem chtěla studium 

ukončit, ale moje mamka mi říkala, ať 

nejsem hloupá, a tak jsem se přihlásila na 

vysokou školu, na kterou jsem věděla, že se 

dostanu, na Ped. fakultu v Olomouci, kde 

jsem se učila učit HV, když jsem nastoupila 

na tuto školu, ještě jsem si dodělávala AJ. 

Chtěla jste být vždy učitelkou? 

Jako malá ano, se sestrou jsme si 

hrávaly na učitelky s tabulí.  

Co bude se školním sborem po vašem 

odchodu? 

To nechám na vedení školy. 

Bude se vám po nás stýskat? 

Určitě moc, po studentech, kolezích i po 

Olomouci. 

Co byste řekla na závěr, třeba jako 

doporučení pro své studenty? 

Omezte Facebooky, chaty, telefony. Choďte 

ven, poznávejte nové lidi, 

milujte se a mějte se rádi. 

 

Okurka, Jablíčko, Lepek 

gSCHOOL       

První dojmy z nové školy?? 

Dne 2. září jsme odjížděli na seznamovací kurz. Nevěděli jsme, co očekávat. Někteří se už znali ze 

základních škol. Hráli jsme hry jako je laser army, střílení z luku atd. A to vše nám mělo pomoct k 

bližšímu seznámení. Dva dny jsme oťukávali konverzace s novými spolužáky a profesorkou třídní. 

Po návratu ze seznamováku nás čekaly první 

povinnosti. Seznámení s učiteli , učivem a 

prostředím školy. První týden jsme bloudili po 

škole. 

Učitelé si nás prověřovali, co všechno si 

pamatujeme z předešlých let. 

Někteří jedinci se účastnili prvních školních 

akcí, jako je 80. výročí založení gymnázia a s 

tím spojený Srdíčkový den. Věřím, že se 

budeme účastnit více akcí a v hojnějším zastoupení. Pokud budeme i nadále oplývat takovou pílí jako 

doteď, můžeme se těšit skvělým výsledkům. 

Veru 



gHOBBIES    to dělám já…rozhovor 

Martin Fabrik, VIII.A

Motokros. Jak bys tento sport 

jedním slovem charakterizoval? ( 

nebo první slovo které tě 

napadne... ) 

Dřina. 

Co pro Tebe motokros znamená? 

Jakou roli hraje ve tvém životě? 

Motokros je můj životní styl. Je to 

první věc, na kterou myslím, když 

vstanu, a poslední věc, na kterou 

myslím, než usnu. Žiju pro tento 

sport a vše co dělám je jen pro to, 

abych v něm byl nejlepší 

 Co je v tomto sportu podle Tebe 

nejdůležitější? Cokoliv, vybavení, 

materiální věci, ale třeba i 

vlastnosti? 

Nejdůležitější je mít štěstí, dobré 

zázemí, podporu rodiny a hodně 

peněz a cílevědomost. 

 Co je k motokrosu opravdu 

potřeba? 

K motokrosu je potřeba opravdu 

hodně věcí, ale nejdůležitější jsou 

asi, auto, motorka, peníze, 

vybavení, kvalitní zázemí, 

mechanik, fyzička a houževnatost.   

Jak ses k němu dostal Ty? 

K motokrosu a celkově závodění 

jsem se dostal dědičně od mého 

taťky. Máme to prostě v rodině. 

Děda jezdil, táta jezdil a bylo jasné, 

že já k tomu budu mít blízko také. 

V kolika letech? 

Začal jsem jezdit docela pozdě, asi 

v 10 letech. 

Kdy jsi měl první motorku? (Nebo 

jiný 'stroj' ) A jak jsi k ní přišel a jak 

vypadala? 

Svojí první motorku jsem dostal 

právě v 10 letech od svého taťky. 

Byl to pitbike. Čínský motocykl, 

který jsme si postupně upravovali, 

a později přicházely další nové 

motocykly dle potřeby.  

 Trénuješ? Jak často? Kde?  

V zimě, když není sezóna, se 

udržuji ve formě každodenní 

dřinou v posilovně. To mám 

šestkrát týdně nějaké cvičení, běh, 

rotoped a jeden den mám na 

regeneraci. 

Když mám sezónu, tak trávím co 

nejvíce času na motocyklu na 

tratích po celé ČR. Většinou 

trénuju dvakrát až třikrát týdně na 

motocyklu a po večerech ještě 

mám běh nebo kolo a o víkendu 

závody. 

 Závodíš? Nějaké úspěchy?  

Ano závodím. Mezi moje největší 

úspěchy patří titul mistra 

republiky a další tituly jako 

vicemistr a tak dále. 

 Jak takový závod vypadá? Je 

potřeba speciální připrava? 

Každé závody jsou jiné a na každé 

je příprava jiná. Je rozdíl, jestli jedu 

závody motokrosu nebo třeba 

endura nebo offroadmaratonu. 

Motokros se jezdí na upravených 

tratích. Většinou se jedou dva 

tréninky a dvě rozjížďky 25minut + 

2kola. Enduro se jede většinou 

v lesích nebo přes překážky jako 

mohou být stromy, potoky nebo 

kameny a trvá to většinou 2hodiny 

v kuse. Offroadmaraton se jede 

většinou v lese, na poli nebo 

loukách nebo i na motokrosové 

trati. Tento závod je více 

vytrvalostní a jede se třeba i čtyři 

hodiny v kuse. Na každý závod je 



jiná příprava jak motocyklu, tak i 

věcí okolo. 

Je to psychicky náročné nebo spíš 

fyzicky? (závody i motokros 

obecně) 

Na tohle se dá odpovědět jen tak, 

že motokros je považován za 

nejtěžší sport na světě a pokud 

chcete být šampion, musíte to mít 

odedřené, ale musíte to mít i 

srovnané v hlavě. Pro mě je to 

určitě padesát na padesát. 

 Máš nějaký sen, přání do 

budoucna? 

Přál bych si určitě, abych to 

v závodění někam dotáhl. A můj 

sen je také, aby to dělal jednou i 

můj syn a byl v tom nejlepší na 

světě a já ho v tom mohl 

podporovat.  

Musí mít člověk určité vlastnosti 

nebo ten sport může dělat 

kdokoliv? Nebo spíš jaký by měl 

být ten, kdo to dělá ( chce dělat) ? 

Měl by to dělat člověk, co je tomu 

schopný obětovat celý svůj život, 

protože to není jen náročné na 

tělo, fyzičku, rodinu, ale taky 

hlavně na peníze, a tak se po tom 

člověku očekává určitá 

zodpovědnost, disciplína, ale 

hlavně obětování. 

Ela

 

 

 

gHOME                     GYMNÁZIUM MÁ 80 

#oslavy80 
Měsíce příprav, hodiny práce, minuty nejistot a konečně nastal den D. Sláva vypukla v té největší parádě a i 
počasí se obléklo do barev gymnázia. Minimálně polovina města se na chvíli stala prostorem šternberského 
gymplu a každý si z oslav něco odnesl, ať už 
mokrý kabát, tričko s almanachem nebo 
silný zážitek. A že jste tam nebyli? Tak nejen 
pro vás, ale i pro ty, kteří si tyto chvíle chtějí 
připomenout jsme jako správný tým 
školního časopisu vše sledovali našim 
redaktorským okem. 

Černobílá sonda do 
dávnověku  
Bramborová či chmelová brigáda, branné 
cvičení, naši učitelé na svých maturitních 
tablech i prof. Bergerová na lyžáku. Fotky 
snad z každé školní události od roku 1949. 



Na vernisáži výstavy historických fotografií 
gymnázia se samozřejmě sešli mnozí z jeho 
absolventů, přičemž věkové rozpětí bylo 
maximální. Rok čerství absolventi i ti již 50 let 
vyštudovaní, ale i my, stávající studenti, jsme 
nasávali atmosféru čišící z černobílých fotek, 
někteří popíjejíce víno a já kochajíc se 
předchůdci našeho časopisu psanými na stroji. 

A co si odnáším? Časopis tady byl a časopis tady 
bude, jenom ta bramborová brigáda a červené 
šortky asi už ne.  

 

 

 

Rainbow island 
Z černobílého oceánu jsme dopluli na duhový ostrov těch nejlepších děl našich studentů. Kubisticky 
zpracované barevné domky, ta 
nejrychlejší atmosféra ulice na plátně i 
nejhlubší klid lesa, růžová radost jarního 
stromu i temná důstojnost vesnického 
kostela nebo šeříkové vodopády. 
Všechny nálady studentů zapsané tisíci 
jazyků. A konečně obrovský dík patří 
profesorům, kteří se věnují svým 
studentům celou svou duší a neúnavně v 
nich dolují ten umělecký kořínek, aby jej 
přivedli k životu a mohla z něj vyrůst ta 
nejkrásnější květina života každého z nás.  

Ela 

 

 

g REPORTAGE    reportáže

Průvod Gymnázia Šternberk, aneb jak vypadá chaos 

Za 10 minut půl třetí v sobotu odpoledne se před 

gymnáziem začal srocovat dav. Vesměs jsme mohli 

pozorovat šedou, bílou a modrou barvu, sem tam 

zazářila neposedně jiná, někdo nejspíše zapomněl na 

předem určené barvy.  



Studenti netrpělivě postávali a vyhlíželi svého třídního 

profesora. Zaregistrovala jsem dvě policejní auta, že by 

se k nám měli připojit? 

Už je téměř půl třetí a naše paní profesorka třídní stále 

nikde. 

Lehce poprchávalo, a proto si pár lidí nad hlavou drželo 

deštník, povětšinou v určených barvách. 

V zorném poli 

jsem zahlédla 

paní profesorku 

Janošíkovou, 

hlasitě jsme na ni 

s mými 

spolužačkami 

zavolali. S 

úsměvem se k 

nám přidala a my 

se začali řadit do chaotického průvodu. 

Měla jsem to (ne)štěstí, že mě strčili hned za slavnostní 

transparent gymnázia. 

Průvod se rozpohyboval a už jsme si to vesele kráčeli 

směrem ke kinu, kde nás čekalo slavnostní zahájení. 

Před námi jelo jedno policejní auto a druhé uzavíralo 

průvod, to mě trochu překvapilo a také to, že náš průvod 

si to kráčel přímo středem vozovky, nehledě na silniční 

provoz. 

Pár odvážlivců na nás zamávalo a my jim pozdrav 

radostně opětovali. Oba hoši, kteří dostali na starost 

transparent, byli z oktávy. Zprvu jej nemohli ani 

narovnat, a i když se jim to po valné době povedlo, 

neúnavně se celou cestu častovali poznámkami 

typu:,,Drž to výš, ty hňupe!´´ nebo ,,Jdi víc doprava!´´, 

místy nechyběla ani dosti peprná slova. Přední část 

průvodu měla tedy celou cestu co poslouchat. 

I když průvod nebyl ani v nejmenším případě tichý, nikde 

jste nezaslechli hesla tříd. Pár nadšenců, včetně mě, 

zkusilo provolávat gymnázium nebo alespoň gympl, ale 

ani tyto jednoduché výrazy se neuchytily. 

Před námi se rýsuje budova kina. Průvod zmírnil tempo 

svého pochodu a lidé se snaží procpat dovnitř co 

nejrychleji v příslibu lepších míst. 

Průvod končí a brzy začíná slavnostní zahájení oslav 80. 

výročí založení Gymnázia Šternberk. 

V kině panoval hlasitý hluk a lidé se nedočkavě ošívali na 

nepohodlných sedadlech. 

Na podium vystoupili pan starosta, pan primátor 

Olomouce Staněk a samozřejmě naše paní ředitelka. 

Každý z nich pronesl svůj osobitý a vzpomínkami 

protkaný proslov na zahájení. Diváci se usmívali a někteří 

starší vzpomínali. Jakmile trojice na podium dokončila 

své monology, přišla řada na studenty, aby předvedli, co 

umí. 

Oslavnou náladu nám navodil školní sbor pod vedením 

paní profesorky Mejdrové, samostatní zpívající jedinci a 

nechyběl příspěvek ani pana profesora Papici, což 

obsahovalo velmi originální pojetí poezie. 

Zhruba po 40 minutách slavnostní zahájení v kině 

skončilo a lidé se v očekávání vydávají do kláštera, kde je 

pro širokou veřejnost připravená veselice. 

 

 

Maja



Veselice v klášteře 

Po chvílích strávených v hlučném, ba 
melodicky znělém kině, se deštěm 
smáčení bývalí absolventi stejně jako 
nynější kantorský sbor dopravil do 
kláštera. Kdysi chladně vyhlížející a 
smutně působící klášter byl znovu 
naplněn jakýmsi životem. V 
prostorách, kde se tato slavnost 
konala, byly rozestavěny stoly a 
dlouhé lavice k sezení. Hned u vchodu 
hrála na vysokém podiu živá hudba 
zastoupena skupinou Gardeners. 
Hudba společně s vůní smaženého 
masa naplnila prostor domáckou 
atmosférou. 

 

S vycházejícím měsícem se linuly další vlny účastníků. Se sklenkou dobrého vína, o které tu nebyla nouze, si 
rozuměl každý s každým. Pod širým nebem panovala odlehčená atmosféra spoustu dalších hodin. Mnozí se 
předvedli v plném světle a někteří nám odhalili své skryté talenty. 

Konec nastal, až páni profesoři Papica s Večerkou s klíčem v ruce zamkli další etapu našeho Velkého gymnázia. 
Kari 

 

 

 

 

 

 

 



gHOME      rozhovory s absolventy

Olga Dostálová – 1973/1977 
1.  Jak moc se změnilo prostředí šternberského gymnázia od dob vašich studií? 
„Hodně. Budova je větší a prostornější. Třídy jsou mnohem útulnější, s krásnou výzdobou, která za nás 
nebyla. Je příjemné se sem po tolika letech vrátit a vidět, jakou proměnou za ta léta gymnázium prošlo.“ 
2. Kdo z někdejších profesorů nejvíce poznamenal váš život? 
„Jednoznačně prof. Skyva, který mi do života věnoval svoje cenné zkušenosti, jež jsem ve svém životě velice 
ocenila.“ 
3. Udržujete se svými bývalými spolužáky přátelské vztahy? 
„Se svou třídou vztahy moc neudržuju. Naposledy jsem se se svými spolužáky viděla na třídním srazu po 25 
letech v roce 2002.“ 
4. Poskytlo Vám Gymnázium Šternberk dostatečné vzdělání? 
„Jelikož jsem se věnovala humanitním vědám, získané vědomosti z dějepisu, českého jazyka a ZSV byly 
excelentní. Bohužel jsem spoustu naučených informací z ostatních předmětů nevyužila.“ 
 

Alexandra Dostálová – 1969/1973 
1. Jak moc se změnilo prostředí šternberského gymnázia od dob vašich studií? 
„Mnoho. Třídy jsou prostornější a útulnější. Na chodbách je hezčí výzdoba. Vždy se sem moc ráda vracím.“ 
2. Kdo z někdejších profesorů nejvíce poznamenal váš život? 
„Můj život ve velké míře navždy ovlivnil prof. Kočí, na kterého budu vždy vzpomínat s velikou úctou.“ 
3. Udržujete se svými bývalými spolužáky přátelské vztahy? 
„Bohužel moc ne. Se svými spolužáky jsem naposledy setkala na třídním srazu po 25 letech v roce 1998.“ 
4. Poskytlo Vám Gymnázium Šternberk dostatečné vzdělání? 
Jednoznačně ano. Za to, co jsem se zde naučila, jsem velmi vděčná.  
 

Antonín Zita – 1968/1972 
1. Jak moc se změnilo prostředí šternberského gymnázia od dob vašich studií? 
„Velmi. Škola se od 
dob mých studií 
opravdu výrazně 
změnila. Vše je 
zmodernizováno a 
opraveno.“ 
2. Kdo z někdejších 
profesorů nejvíce 
poznamenal váš 
život? 
„Mému životu dal 
jasný směr prof. 
Svoboda, kterému za 
to dodnes vděčím.“  



3. Udržujete se svými bývalými spolužáky 
přátelské vztahy? 
„Ano, se svým spolužáky se stýkám 
pravidelně jak na třídních srazech, tak na 
ostatních událostech, které jako třída 
pořádáme. 
4. Poskytlo Vám Gymnázium Šternberk 
dostatečné vzdělání? 
Jednoznačně ano. Věnoval jsem se 
přírodním vědám, v kterých jsem měl díky 
gymnázium velice dobrý základ.“ 
 

Roman Zatloukal – 1981/1985 
1. Jak moc se změnilo prostředí 
šternberského gymnázia od dob vašich studií? 
„Rozhodně k lepšímu. Myslím, že škola je z hlediska prostředí na velice dobré úrovni. 
2. Kdo z někdejších profesorů nejvíce poznamenal váš život? 
„Jednoznačně prof. Krček, kterému nikdo neřekl jinak, než skrček Krček.“ 
3. Udržujete se svými bývalými spolužáky přátelské vztahy? 
„Ano, se svým spolužáky se stýkám pravidelně, na třídních srazech. 
4. Poskytlo Vám Gymnázium Šternberk dostatečné vzdělání? 
Jednoznačně ano. Věnoval jsem se přírodním vědám, ve kterých jsem měl díky gymnáziu slušný přehled.“ 
 
Rozhovory jsou doplněny ilustračními fotografiemi z oslav – dne otevřených dveří 
 

gHOME            ANKETA U ÚČASTNÍKŮ OSLAV VÝROČÍ GYMNÁZIA

Silvie-absolventka 

Moc se mi tu líbí. Organizace oslav je velmi hezká 

a hlavně nová budova je velmi moderní. Škola je 

nádherná. 
 

Květoslava a Dagmara-absolventky 

Je to tu úžasné. Přestavba se moc povedla, 

studenti by měli být rádi za to, v jak krásném a 

milém prostředí se mohou učit. 
 

Buřt-student 

Mega nice kámo. 
 

Matěj-syn a dcera zde studují 

Mě osobně se škola moc líbí a nemám jí co 

vytknout. Syn a dcera jsou také spokojení. 
 

Vlasta-absolventka 

Studenti jsou vlídní, usměvaví a informovaní, 

nejvíce se mi asi líbilo u kronik. Krásné oslavy a 

ať dojdeme až ke stovce! 
 

Sáva-studentka 

Moc se mi líbil průvod, tolik lidí jsem ani 

nečekala. A grilovačka… fakt super. 
 

Anna a Marcel-absolventi 

Studenti mají krásnou školu a přepych. Kdyby to 

tak bylo za nás… 
 

Jaroslav-absolvent 

Líbí se mi tu. Našel jsem se v kronikách a prošel 

si školu, díky za krásně zorganizované oslavy. 
 

Anna, Miroslav-syn absolvent, vnuk zde 

studuje 

Krásné oslavy, je super, že to takhle někdo 

pořádá. Škola se nám moc líbí. Je hezké vidět, že 

studenti studují v tak hezkém prostředí 



 
gCULTURE      detektivka   

Pro příznivce detektivky Ondřeje Kořínka – pokračování najdete na  

http://www.gymst.com/CASOPIS/Detektivka23.pdf 

gFUN 

ŘÍJEN 2015, vydává studentská redakce, příspěvky do dalšího čísla posílejte 

nejpozději do 10. 12. 2015 na redakční mail:    redakce.g@seznam.cz 

Chceš s námi tvořit časopis? Máš nějaké otázky na redakci? Nebo chceš jen tak posedět?  Přijď za námi do 

čajovny.  

ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK - velká přestávka. Klidný a úspěšný školní rok přeje redakce  

http://www.gymst.com/CASOPIS/Detektivka23.pdf
mailto:redakce.g@seznam.cz

