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V

ážení čtenáři,
tímto vám představuji nový
školní časopis: GP Times.
V posledních týdnech se vám
nově stvořený tým akčních redaktorů snažil přinést naprosto jedinečný, nový, okouzlující časopis,
který žádná jiná škola nemá.
Moc rád bych tímto poděkoval
všem redaktorům, pomocníkům,
kamarádům a panu řediteli za jeho
podporu!
Snažili jsme se s články soustředit
co nejvíce na naší školu, ale kvůli
koronaviru se toho poslední dobou
moc nedělo. I tak se v tomto čísle
dočtete o tom jak bude vypadat letošní maturitní ples, jak se změní
maturita a jak vznikl náš senát. Dozvíte se taky o mnoha současných
událostech. V příštích číslech můžete očekávat více zábavnějších
článků a recenzí.
   Nicméně se můžete těšit na
mnoho dnů doma, kde si můžete v
klidu toto vydání přečíst. Doufám,
že se vám bude líbit.
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Příjemné čtení přeje
šéfredaktor Matthieu Morin, 7.O

Sudoku

Pokud vidíš nápis, tak nás
to mrzí, ale nevyhrál jsi.
Třeba příště!

Ta nejzábavnější část.
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Téma

Naše škola

Maturitní plesy vs. Covid-19
Letošní maturanti našeho gymnázia své plesy
v Kulturním domě vymění za zahradní slavnosti.
Maturitních plesů si letos kvůli nynější situaci
moc neužijeme. Přesto maturanti přišli s jednoduchým řešením, uspořádat venkovní ples.

P

ořádání plesu ztěžují
zpřísňující se vládní opatření, jako jsou povinné
roušky ve vnitřních prostorách,
nutná místa k sezení pro maximálně 500 lidí nebo omezená
provozní doba. KD se sice snaží
maturantům vyjít vstříc a nabízet
různá řešení, pro ně je to však
stále náročné.
To vše by pro studenty byly jen
zbytečné starosti a náklady navíc.   Maturitní plesy v Kulturním
domě byli proto nuceni zrušit.
Namísto toho se rozhodli pro zahradní slavnosti či venkovní plesy.

Jak na to reagovaly
jednotlivé třídy?
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4.B
Třída 4.B si představuje venkovní akci také. Kde se akce
uskuteční zatím přesně neví,
přemýšlí ale o nějaké louce nebo
Výstavišti. „Postavili bychom nějaké podium, možná i stan,“ vyjádřila se k podobě akce Veronika
Hurtíková. Podle místa konání by
také řešili počet lidí. Jestli udělat
akci jen pro rodinu a kamarády a
nebo velkou párty pro širší veřejnost. Shodli se na tom, že nejlepší by bylo slavnost uskutečnit v
červnu.

6.F
Venkovní slavnost si představuje i 6.F. Chtěli by ji uskutečnit někdy na jaře. Konkrétní místo ale
zatím neřešili. „Nebude to nějaká velká akce, ale chtěli bychom
tam určitě i nějaké kamarády a
veřejnost,“ komentovala velikost
akce Klára Vašková.

8.O

4.A

Závěr

Třída 8.O chce zorganizovat
venkovní ples: „Máme vše rozjednané, ještě není nic finální,
ale tohle vypadá jako docela
dobrá cesta, kudy ven,“ uvedl Jirka Čapek. Akce by se měla konat
někdy v dubnu. Třída přemýšlí o
místě konání a zatím jednají s Bílým domem.

„Přemýšlíme o venkovní slavnosti, ale chceme zachovat původní strukturu plesu,“ uvedla
Veronika Adamová ze 4.A. Třída
se nejvíce přiklání k červnovému
termínu, podle nich by se to po
maturitě řešilo více v klidu. Místo, ale stále hledají. Rádi by měli
stejný počet lidí jako byl na plesech doposud.

Z této situace se maturantům
povedlo celkem dobře vybruslit
a pokud to bude možné, tak je v
tom určitě přijdeme podpořit.

obrázek: maturitní ples 4.A, r. 2019, zdroj: Fotoplesu.cz

Tereza Bečvářová - 3.B
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Novinky

Školství

Vyhláška o změně maturitní zkoušky

Celková známka z češtiny či
cizího jazyka by tvořila známka ze slohu a známka z ústního
zkoušení v poměru 40:60. Další variantou hodnocení by bylo
známkování testů od jedné do
čtyř, které by se nadále započítávalo do celkového výsledku
maturitní zkoušky. Avšak dle názorů ostatních by takovéto hodnocení nesplnilo záměr k posílení jednotlivých zaměření, ale na
druhou stranu by mohlo přispět
k udržení vyšší úrovně testu z
cizího jazyka.

110 minut, u cizího jazyka 60
min. Minimální rozsah by se měl
pohybovat v rozmezí 200-250
slov (u českého jazyka alespoň
250, u cizího minimálně 200).
Avšak ani na milovníky matematiky se nezapomíná. Od roku
2014 měli studenti možnost absolvovat výběrovou zkoušku z
matematiky pod názvem Matematika+.
Tato zkouška měla vyšší úroveň náročnosti než maturitní
zkouška z matematiky ve společné části. Výsledek tohoto
pokusného ověřování se uplatňoval na řadě vysokých škol,
avšak nebyl doposud ukotven
v právních předpisech. Od příštího roku by se podle zmíněné
novely školského zákona měla
tato zkouška zavést jako nepovinný předmět pod názvem „Matematika rozšiřující“.
Ministerstvo předpokládá, že
vyhláška by mohla platit od
1.října.

J

ak se již většina letošních
maturitní zkoušky organizovamaturantů dozvěděla, tak
nou státem. Didaktický test by
by se dle návrhu ministerdle návrhu měl ověřit minimální
stva školství měl zásadně změnit
úroveň potřebnou k získání maznámkovací systém ve státních
turity, tudíž by se neměl hodnomaturitách. Státní část maturitní
tit podle klasických stupňů prozkoušky by se tedy s
spěchu. Zbylé části
největší pravděpodobmaturitní zkoušky se
Testy by se
ností neměla od příšpřesouvají na starost
neměly
tího roku známkovat.
školám.   Profilová
hodnotit
Na základě množství
část se bude nadázvládnutých úkolů by
le známkovat podle
stupni
se hodnocení mělo
systému z předchoprospěchu
skládat pouze ze dvou
zích let. Ministerstvo
stupňů – uspěl, neutaké uvedlo, že by
spěl.
se hodnocení prospěchu mělo
Novela nadále zaštiťuje finální
individuálně zaměřit na obory a
podobu, podle které by se didakvzdělávací okruhy na školách.
tický test měl stát jedinou částí
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Další změny se týkají slohové
práce z českého jazyka. Oproti
předchozím let rokům, kdy témata k písemné části stanovoval Cermat, tento rok připadá
rozhodnutí ředitelům. Ti by měli
stanovit čtyři témata, ze kterých
si bude moci maturant vybrat.
Doba vypracování slohu se nemění. U českého jazyka to čítá

Bohuslava Kramplová, 6.F
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Téma

Školsví
potřebuji učit. Následně jakým způsobem se ji naučím a až poté co konkrétně se mám učit. To nejvíce „zlaté“
je ve středu kruhu, a proto se na to
soustředíme nejdříve.
Pojďme se tedy ptát učitelů, k čemu
nám probírané učivo bude a zda
opravdu musíme „umět“ všechno. Zajděte si po hodině popovídat s učitelem o těchto věcech. Pojďme společně najít odpovědi na otázku proč?
A pokud můj článek čte někdo z učitelů, prosím Vás, zkuste vysvětlovat
nám žákům, proč se učíme to,
co se učíme a jak to využijeme v životě.
Jsem si jistý, že když
to pochopíme, bude
se Vám s námi spolupracovat mnohem
lépe a budeme spokojenější my a věřím
tomu, že i Vy. Díky.

Přoč vlastně chodit na gympl?

C

o nás všechny vedlo k tomu,
Samozřejmě i mezi učiteli jsou výjít na všeobecnou střední škojimky. Když učitel dokáže narovinu
lu? To, že chceme získat všeříct žákům, že si je vědom, že učivo
obecný přehled, že jsme nebyli rozjeho předmětu většina z nich stejně
hodnutí, jakým směrem se chceme
nebude v budoucnu potřebovat, takže
dál ubírat, či protože si to přáli rodiče?
se pokusí učit jen to nejnutnější a zájemcům o podrobnější výklad nabízí
Každý má svůj důvod, proč na gymkonzultace, má můj obdiv. To, že jsme
názium šel a každý na vyšším má svůj
na všeobecné škole, snad neznamedůvod, proč na něm pokračuje, i když
ná, že musíme mít perfektní znalosti
už nemusí. Víme však, proč se dané
ze všech oborů.
učivo učíme, i když nás
Co mě vedlo k tomu,
třeba vůbec nezajímá?
Chtěl bych, aby napsat tento článek?
Na úvod musím říct, že
se učilo více efek- Situace, která se stala
článek není proti nikomu
cílen, pouze chci pouká- tivně. Aby se učily při jedné z hodin během
zat na jeden velký pro- věci, které v životě září.
skutečně využiji. Více Jedné paní učitelblém.
ce jsem odpověděl na
prakticky a méně
Abych měl nějaký hodotázku, čeho chci v rámnotný podklad pro mou
teorie.
ci aktivit, kterým se věúvahu, dovolím si krátnuji, dosáhnout, mimo
kou citaci z úvodu k najiné přibližně toto: „Chtěl bych, aby se
šemu školnímu vzdělávacímu plánu
učilo více efektivně. Aby se učily věci,
(ŠVP) od pana ředitele Drnce:
které v životě skutečně využiji. Více
„Důležitou vlastností celého vyučoprakticky a méně teorie.“ A odpověď
vacího procesu je jeho smysluplnost.
paní učitelky byla naprosto neuvěřitelUčitelé i žáci by měli najít jasnou odná: „V tom případě nechápu, co děláš
pověď na zásadní otázky: Proč toto
na gymplu.“
učím? Proč se tomuto učím? Jaký výTento výrok nepřímo znamená, že
znam to má pro můj život?“
pokud se chci učit věci, které v živoJak skvěle je to napsané! Bohužel je
tě budu potřebovat, nemám chodit na
málo učitelů, kteří na toto dbají. Když
gymnázium. Takže na gymplu se učí
se někdo zeptá, k čemu jim daná věc
jen věci, které jsou vlastně k ničemu?
bude, většina se snaží jasné odpověNe! Ale jak máme pochopit smysludi vyhnout a někdy slyšíme i ostřejší
plnost vyučované látky, když se nám
vyjádření.
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dostává takovýchto odpovědí? A není
to poprvé. Občas můžeme slyšet odpovědi typu: „Když se ti to nelíbí, tak
nebuď na gymnáziu,“ nebo „Tak běž
na učňák“. Stejně tak nejčastější argumenty jako: „Musíme se to
naučit, protože je to v osnovách,“ nebo „Někdo
z vás to určitě bude
potřebovat,“ a v maturitních předmětech
„Protože to může
být u maturity,“ mi
nepřipadají dobré.
Já nechodím 13 let
do školy a z toho 4
roky na střední proto,
abych se učil věci, které
využiji jen u maturity a ni- obr.: Zlatý kruh (Simon Sinek)
kdy víc. Stejně tak, pokud
někdo má o předmět zájem, může si
domluvit konzultaci.
Jak by mělo tedy podle mě vypadat
smysluplné učení, které je i zakotveno v našem ŠVP?
Je to vcelku jednoduché, vycházím z
konceptu zlatého kruhu (na obrázku),
který vymyslel Simon Sinek. Nejprve
je potřeba vědět, proč se danou věc
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Radim Sobotka, 6.O

Tipy

Spánek

Co stojí za růžovým probuzením do
nového dne?

S

než se probudíme se na probuzení připravuje dopředu. Tím, že si
nastavíme spánkový rytmus, tělu
ulehčíme práci a budeme se i lépe
cítit.
Usnutí si můžeme ulehčit teplou
sprchou nebo horkou vanou, protože zvýšením tělesné teploty se
naše tělo stane více malátným, a
to díky přirozenému snížení metabolické aktivity. Před spaním se
vyhněte kofeinu, který vás nabudí,
alkoholu a přehnanému množství
jídla. Spěte v klidné a tmavé místnosti bez rušivých svítivých objektů,
která má mezi 18 a 22 °C a pokud
možno větrejte.

pánek bych definovala jako
lidskou potřebu, kterou není
vhodné brát na lehkou váhu,
jelikož je to základ našeho fungování. Jeho definice by mohla znít takto,
“Spánek je přirozený psychosomatický stav, který ve srovnání s bděním
provází značné snížení psychické i
tělesné aktivity, zejména aktivity motorického a senzorického systému.
Dochází k jakémusi, “odpojení“ mozku a psychického dění od vnější reality´´ (Plháková, A.: 2005, str. 87)
Spánek se zdá jako neproduktivní
činnost, avšak opak je pravdou. Přece bychom neprospali třetinu života bezdůvodně. Je pozoruhodné, co
všechno je naše tělo schopno zvládnout, když spíme. Už od dětství nám
vykládají: „Jsi už unavený, jdi už do
postele.” a vědí, proč to říkají. Děti potřebují více spánku důvodu růstu a vývoje. U teenagerů kolem věku 12–18
let se uvádí průměrně 8,5 - 10 hodin
a dospělí lidé potřebují průměrně cca
7,5 - 9 hodin.
Při spánku dochází k uvolnění svalstva, po většinu doby jeho trvání je
snížena tělesná teplota, dýchání se
zpomaluje a krevní tlak se snižuje. Je
důležité usínat a probouzet se přibližně ve stejnou dobu. Našemu tělu vyhovují určité rytmy a zhruba hodinu,

I modré světlo z mobilu televize či
jakéhokoli digitálního zařízení našemu spánku škodí. U mobilního
zařízení Vám může pomoct aplikace Blue Light Filter pro Android.
Pokud si už nastavíme takovýto režim, nesmíme si to zbytečně
kazit odkládáním budíku. Když budík odložíme, propadneme ještě
do hlubšího spánku než prve. Najednou budík zazvoní znovu a pro
naše tělo toto probuzení z hlubšího
spánku znamená daleko větší šok,
což je prokázáno, že dlouhodobě je
zdraví velmi škodlivé.
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Všichni známe pocit příjemného
tepla pod peřinou, ze kterého se
nám nechce vylézat ven. Abyste se
zvedli z postele, mohlo by vám pomoct si připomenout, co vás v novém dni čeká a na co se těšíte. V
tento moment zapomeňte na negativní a stresové záležitosti, jelikož
potom byste se z postele možná
ani nezvedli.
Hezký vstup do nového dne vám
může zajistit krátké cvičení nebo
protažení, studená sprcha a vaše
oblíbená muzika, jenž nás může
také dobře nastartovat. A hlavně
zdravá snídaně. Všichni víme, že je
základem dne.

Spánek je důležitým faktorem lidského zdraví, který když budeme podceňovat, tak nám hrozí v kombinaci s
dalšími zlozvyky (kouření, nadměrná
konzumace alkoholu, nezdravé stravování, nedostatek pohybu venku...)
poměrně závažné následky a tělo se
může stát velmi náchylné na různá
onemocnění nejen kvůli špatné nebo
oslabené imunitě. Myslím, že zdraví
by se mělo stát naší prioritou, proto o
sebe prosím dbejte. (Pokud se o sebe
i naši imunitu budeme pečovat, třeba předejdeme další situaci podobné
Covidu-19.)
Kačka Skuhrová, 3.F

V důsledku
nedostatečného
množství spánku se vám celkově
může zhoršit paměť, oslabit imunitní systém a zvýšit krevní tlak,
což následně může vést
k závažnějším
problémům.

Ilustrace: Hanka Maňáková
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Rozhovor

SGP

Senát

Během minulého týdne měly
proběhnout v každé třídě naší
školy volby do Senátu Gymnázia Písek. Proto je podle nás
namístě, abychom Vám připomněli a osvojili o čem náš školní Senát vůbec je.

Gymnázia Písek
Proč bych měl být součástí
SGP?

Pokud Vám není jedno, co se u nás
na škole děje, o čem Vaši spolužáci
rozhodují a chcete něco sami změnit,
tak byste se určitě měli zapojit. Nezáleží jestli jste ze třetího ročníku na čtyřletém gymnáziu nebo ze druhého ročníku na osmiletém, všechny nápady
mají stejnou hodnotu a všichni během
schůze respektují i ty nejmladší zástupce, kteří s námi rozhodují a hlasují. V neposlední řadě můžete navázat
kontakty se spolužáky z ostatních tříd
a poznat jejich názory a jejich smýšlení.

Co je Senát Gymnázia Písek?

SGP je studentská platforma, přes kterou
mohou žáci oslovit vedení školy se svými
návrhy a prosbami. Je to místo určené k
debatě a k pěstování společných nápadů
a idejí. Každá třída si v dvoukolovém systému voleb zvolí 2 senátory a ti zastupují
své spolužáky na pravidelných schůzkách.
Mají za úkol přednášet návrhy své třídy a
své vlastní. Schůze většinou bývají v pátek
po škole. Během první schůze se obvykle volí předseda a místopředseda Senátu.
Ti mají za úkol komunikovat s vedením a
přednášet odsouhlasené návrhy panu řediteli.

Jak vznikl Senát Gymnázia Písek?

Senát byl navržen jako náhrada za žákovskou radu. Z vlastní zkušenosti mohu
říct, že se na ní nikdy nic nevyřešilo a bylo
to prakticky jen plýtvání časem všech zúčastněných. Proto přišli před dvěma lety
studenti tehdejšího semináře ZSV s návrhem založení nové studentské platformy
SGP. Hlavní myšlenkou bylo, že studenti si
vše udělají podle sebe. Aby nám začátky
plánování senátu přiblížil někdo, kdo byl
přímo zúčastněný na psaní prozatímních
stanov SGP, pozval jsem si bývalého studenta, „otce zakladatele“ SGP, místopředsedu prvního ročníku Senátu a již vysokoškolského studenta Martina Vokatého.

Ahoj Martine, popiš nám prosím
jak vůbec vypadaly první návrhy
našeho Senátu a postup při vytváření prvních stanov.

Ahoj Jiří, první popíchnutí k vytvoření
Senátu, bylo od samotného pana ředitele, kterému za to i dnes velmi děkuji, jenž
poprosil pana učitele Cenka, aby nám o
samotné idee Senátu něco řekl a představil nám jeho vize a my jako studenti
semináře ZSV ve třetím ročníku jsme začali skládat první stanovy.
Já jsem se k této myšlence nadchl a
společně s mými spolužáky ze semináře s tebou Jiří a s panem Cenkem jsme
na tom začali usilovně pracovat. Ve druhém pololetí se nám podařilo uspořádat
první volby a rozjet celý projekt Senátu
Gymnázia Písek. Za toto pololetí jsme
se aktivně scházeli s ostatními zvolenými senátory a diskuze byla vždy k věci a
plodná. Za necelých   5 měsíců se nám
podařilo podat panu řediteli mnoho skvělých návrhů, které pan ředitel okamžitě
zrealizoval. Tímto bych mu chtěl ještě
jednou poděkovat za jeho ochotu a vřelý
přístup.
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Byl jsi spokojen s aktivitou tehdejších senátorů?

Musím říct, že jsem byl velmi potěšen
produktivitou jak starších ročníků jako
jsem byl já, tak i těch úplně nejmladších.
Dokonce s námi v předsednictvu seděla zástupkyně třídy z nižšího gymnázia.
To považuji za skvělou věc a doufám, že
tuto synergii mladších a starších ročníku
Děkuji Ti mnohokrát za tvůj drabude fungovat nadále.

hocenný čas a prosím pověz nám
něco na závěr.

Takto si prý “otec zakladatel” připadal při
vytváření stanov (obrázek na jeho vyžádání).

Upřímně si přeji aby SGP fungovalo nadále. Já sám jsem byl velmi pro to, aby
schůze byly až po vyučování a nefungovaly jako ulejvání z vyučovacích hodin.
Proto mne velmi těší, že na této škole
je mnoho aktivních a cílevědomých studentů, kteří to myslí vážně a debatu vedou velmi věcně a kultivovaně. Základní
myšlenka senátu spočívá v tom, že aby
studenti mohli něco ovlivnit, musí sami
přijít a bojovat za to. Děkuji Jiří, za prostor, který si mi poskytl a ještě na závěr
chci velmi poděkovat panu učiteli Cenkovi, za jeho ochotu a přístup k celému
tomuto projektu.
Jiří Čapek, 8.O
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Rozhovor

Naše škola

D

nes jsem se setkal s mým kamarádem a bývalým studentem našeho Gymnázia, Danielem Stýblem. Dan je jeden z nejlepších českých
hráčů oblíbené počítačové hry DotA 2.
Zeptal jsem se ho na jeho začátky, co ho
ke hře dostalo a jak se mu vůbec momentálně ve hře daří.
Ahoj Dane, mohu Tě na začátek poprosit, aby si naším čtenářům přiblížil
hru DotA 2?
”DotA 2 je MOBA („Multiplayer online
battle arena“ pozn. red.) hra, ve které
hrajete za účelem zničit "ancient" vašeho
protihráče společně s dalšími hráči. Hraje se 5 na 5, je třeba vybrat si jednoho
ze 108 libovolně volitelných hrdinů. Každý hrdina má jiné vlastnosti a schopnosti,
které ovládáte. Hrajete na jedné mapě,
která má své specifické prostředí pro hráče a zde se vlastně odehrává veškerý
průběh hry. Všeobecně se MOBA hry dají
přirovnat k jakékoli kompetitivní činnosti,
vzhledem k tomu, že hraje jeden tým proti druhému ve stejném počtu za určitých
pravidel a různých specifikací, které hra
obnáší. Hra nabízí mnohé zajímavé věci,
které vám zde nemám ani šanci podrobně přiblížit.”
Jak ses vůbec dostal k této hře? Co
tě k ní přivedlo?
“K této již jmenované hře, jsem se na
doporučení dostal přes jednoho admina
na Minecraft serveru, na kterém jsem hrál
někdy ve 12 letech. Obdržel jsem od něj
klíč ke hře a tu jsem následně vyzkoušel.
Zpočátku mě DotA ani nebavila, protože

je svým způsobem extrémně komplikovaná a než se vůbec dopracujete na nějaký "skill level", kdy už konečně hře trochu
rozumíte, trvá to mnoho a mnoho hodin.
(pozn. red.: Pro-hráči mají tisíce nahraných hodin)
Ale jako jeden z mála mých kamarádů,
jsem hru hrát nepřestal. Kdy jsem začal
hrát trochu více? To bylo v období lyžáku
v 7. třídě na základní škole a postupem
času jsem Dotu začal mít velice v oblibě
a vzhledem k rozšíření e-sportu ve světě
jsem nabral i motivaci.”
Kdy si tedy zjistil, že by si možná mohl
být o level výše než tví přátelé?
“Nejsem dvakrát sebevědomý člověk,
takže toho o sobě nikdy moc říkat nechci,
hlavně ne v tomto ohledu, ale v moment
kdy patříte mezi TOP 10 hráčů u nás a
TOP 800 hráčů světa, tak začínáte pociťovat své kvality. Zároveň ale mohu říct,
že vaše "MMR" neboli vaše hodnocení
není vždycky všechno. Obecně lidi, kteří
tráví hodně času hraním videoher za účelem toho, že by se tím jednou mohli živit,
tak v hodně věcech to vše berou až moc
vážně, což pak hodně ovlivňuje vaši psychiku. Ostatně to platí i u jiných sportů.
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Oproti klasickým sportům to ale je jiné v
tom, že nestrávíte tolik času mezi lidmi a
to vás často hodně ovlivňuje. To vidím i
sám na sobě.””
Kdy tě vůbec napadlo hrát nějaké
turnaje, posunout hru zase o stupeň
výše?
“Tak turnaje přišly v moment, kdy mě
oslovil nějaký tým. Takže se to obecně
nedá definovat. Ale spoustu amatérských
turnajů už za sebou mám. Na profesionální jsem se doposud nekvalifikoval s žádným týmem, ale věřím tomu do budoucna.
Hraji denně se světovou špičkou a potkávám nejlepší hráče světa vlastně kdykoliv
zapnu „ranked match“ (hodnocený zápas,
podle kterého se následně určí vaše hodnocení na světovém žebříčku pozn. red.),
takže stále věřím, že na to mám a že se
dostanu tam, kam chci.”
Právě teď hraješ se svým týmem českou Sazka ligu. Pověz nám něco o tom.
“Momentálně hraji již zmíněnou Sazka
ligu, která je tady u nás na scéně zcela nová. V lize samozřejmě zápasím se
svým týmem, se kterým už jsem nějaký
ten pátek. Momentálně se hraje druhá
část s   poměrně slušným "prizepoolem",
neboli výhrou. Neberu tento turnaj ale nijak vážně, vzhledem k tomu, že směřuji
pohledem spíše na zahraniční obrovské
turnaje a hraní za velké týmy.””
A tedy tvůj nynější tým?
Momentálně hraji za Team Young pod
organizací Hippomaniacs. Hraji zde "mid",
neboli zápasím na   prostřední lince. Po
bootcampu v Trnavě se nám ale absolutně nedaří, takže výkony nejsou žádná sláva, ale stále se něco přiučuji, což mi dává
do budoucna hodně zkušeností a osobně jako hráč se zlepšuji den co den. Hraji

Ilustrace: Hanka Maňáková

Dan Stýblo
Jeden z nejlepších hráčů hry DotA 2

za tento tým i s finanční podporou, což
znamená, že nemusím chodit na brigádu
nebo dělat jakoukoliv výdělečnou činnost
a mohu se čistě soustředit na hraní. Bez
toho by to v dnešní době nebylo ani úplně
možné.
A tvoje vize do budoucna? Kam směřuješ?
“Má vize do budoucna je prostá, chci se
dostat na světovou špičku, chci se živit  
hraním této hry a cestovat po celém světě. Pokud to nevyjde, tak budu žít normální civilizovaný život, ale za pokus mi to
stojí. Troufám si říct, že na to mám. Ještě bych chtěl zmínit, abyste nesoudili lidi
podle toho, jakou aktivitu ve svém životě
dělají. Mně osobně hodně lidí říkalo a říká
dodnes, že si tímto zničím nejen zdraví,
ale i život. Každý má své aktivity a svoje sny, kterých by chtěl jednou dosáhnout
a je třeba si za tím jít a ignorovat veškeré negativní názory, které na vás směřují
zvenčí. Doufám, že někteří alespoň trochu
změní jejich celkový pohled na e-sport.””
Děkuji moc Dane, za tvůj čas a za přiblížení této hry. Moc si toho vážím a
přeji ti mnoho úspěchů do budoucna!
“Děkuji Jirko:).”
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Jiří Čapek 8.O

Světové dění

P

Světové dění

Má Bělorusko šanci?

okud jste neslezli včera z
liány, určitě jste si všimli
neustálých nepokojů po
celém světě ať už je to USA s protesty Black Lives Matter, Francie
s žlutými vestami, naše iniciativa
Milion Chvilek, nebo Hong Kong s
boji o svobodu, atd.
Od 9. sprna 2020, data znovuzvolení Alexandra Lukašenka
jako prezidenta Běloruska, probíhají v Bělorusku protesty proti
představě doživotní vlády prezidenta. Není divu, že tamním lidem přijdou podezřelé stávající
volby, které ukazovali 80 % prospěch prezidenta vládnoucího
již od prvních voleb z roku 1994.
Mnoho pracovníků se přiznalo k
falšování výsledků voleb. Jedna
pracovnice uvedla, cituji: ,,Bylo
mi nařízeno, abych podepsala
dokument s prázdnými políčky u
výsledků.”
Na první pohled by se zdálo,
že budoucnost Běloruska mají
v náručí jen občané, ať protestující, či ne. Avšak to by, podle
mě, nemohlo být dále od pravdy. Lukašenkův vliv, sahající 26
let do minulosti této země, má za
následek kontrolu nad hlavními
složkami vlády - a to hlavně policie, která dodnes zadržuje tisíce
protestujících - a navíc toho nejlepšího spojence, jakého si Lukašenko mohl kdy přát - Rusko.
Stát, který neustále a úspěšně
oporuje OSN a EU v jejich “ide-
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ologii” lidských práv a svobod,
míru a spravedlnosti.
Ruská federace měla v posledních letech velmi velký vliv na
volby v sousedních zemích, zejména na Ukrajině a mnohokrát
disputovaný vliv na volby v USA.
Neměli bychom zapomenout, že
historicky, kulturně a politicky má
k sobě Rusko a Bělorusko velmi
blízko. Bělorusko má naprosto
určitě blíže k Rusku než k Evropské Unii.

Bohužel Samotná Evropská
Unie často zapomíná, kde má
svoje hranice. Přehlíží hodnoty
demokracie, morálních hodnot a
historie za účelu rozšíření - důkazem je rozsáhlé jednání s Tureckem o připojení, které probíhá do
dneška. To však neznamená, že
si myslím, že by se Bělorusko nemělo snažit v budoucnu nastoupit
do Evropské Unie, o což se dost
pravděpodobně bude snažit lea-

der protestujících a kandidátka letošních voleb Světlana Tichanovská. Lidé
by si užívali demokracie a svobody tak
jako západ a unikli by z totalistických
pařátů Ruska.
Avšak tady nastává problém. Bělorusko je nesmírnou součástí Ruské
federace - jak politicky, tak kulturně.
Na Ukrajině se také snažili o připojení
do EU, právě   za to v roce 2004 Putin otrávil tamního prezidenta Viktora
Juščenko. Do dnes na Ukrajině nejsou podmínky pro vstoupení do EU
a dlouho ještě nebudou, i když lidé
budou chtít vstoupit. Bělorusové si
budou muset vybrat, jestli budou
spojencem, nebo
nepřítelem Ruska. Jejich historická zavázanost
Rusům a samotné jméno země
mi říká, že cesta
nepřítele nebude
úplně pěkná a ani lehce dosažitelná.
Národní statistický výbor Běloruské
republiky, který má mimochodem na
webu komunistickou hvězdu v logu,
říká, že podle sčítání lidu z roku 2009
žije v Bělorusku skoro 10 % Rusů.

obr.: protest v hlavním městě Minsk

Když se tedy Bělorusko odvrátí od Ruska, budou muset projít změnami, které se
mnohým lidem líbit nebudou. Pro-ruská
strana bude vřískat stejně tak, jako dnes
vřískají pro-evropští. Bude další chaos
a chaos vedle Ruska neznamená nikdy
nic dobrého.
Na konec bych řekl, že Bělorusko má
šanci stát se demokratickým státem,
ale bude to trvat velmi dlouho. Také půjde hlavně o to, co řeknou státy EU a
jak odpoví Rusko.

Matthieu Morin, 7.O
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Recenze

Kam si zajít po vyučování?
Mnohé z vás by určitě zajímalo, kam se dostavit na poškolní kávu
či pivo. Proto jsem se rozhodl zkusit stručně ohodnotit různé podniky
v Písku, abych vám všem usnadnil čas i peníze. Začněme relativní
novinkou, kterou z vás většina určitě zná.

Pekelně dobré nebo
skutečné peklo?

a Brazílie už jsou trochu více extrémní
na stupnici chutí. Obecně doporučuji
právě kávy s mlékem, které zde můžete očekávat na dobrém standardu.
Další důležitý bod, který je třeba zmínit, jsou jejich zákusky. Ať už je to tím,
že začínali právě jako pekárna s cukrárnou, či prostým talentem, tady dortíkem určitě nic nezkazíte. Na výběr
je, a jsou fakt dobré.
K tomu přičtěte ochotnou a milou obsluhu, a příjemnou atmosféru s módním finishem.
Místo na studium či nějaké
pracovní povinnosti jako
vyšité. Jelikož se kavárna
prakticky nachází ve vnitrobloku, a pokud zrovna
nesedíte u kávovaru, tak
například ve výše zmíněném foyer je vcelku klid, a
dovedu si představit, že si
můžete o patro výše půjčit knížku a dole si ji potom přečíst u
ledového čaje.
A teď to shrnout. Příjemné prostředí, příjemná lokace,
příjemná
obsluha.
Decentní káva vás
nezklame a zákusky
příjemně potěší. Proto celkově hodnotím

Upekla. Původně rodinné pekařství,
nyní už mají i kavárnu v Příbrami a v
nově zrekonstruované knihovně právě
u nás v Písku. Vzhledem určitě standardní kavárna moderního designu.
K ní patří i část nádvoříčka, kde se
také můžete usadit. Obslouží vás i v
sousedním foyer, které je
vskutku prostornější. A teď
k tomu, proč jste sem přišli,
a to dostat do sebe kofein
po náročném školním dni,
a trochu vydechnout. Káva,
druhá nejprodávanější komodita na světě. Stojí tu za
to?
Převážně ano. Na mlýnku střídají tři druhy kávy,
které mají rozdílnou chuť.
Všechny tyto kávy ale spojuje silné
aroma, takže pokud si dáváte černou
kávu, připravte se na agresivní a lehce řezavou příchuť. Ta ale dobře komplementuje s mlékem, takže flat white
nebo cappuccino je určitě správná volba. Jestli máte raději filtrovanou kávu,
je zde zásadní právě druh. Zeptejte se
u kasy, co mají na mlýnku, rádi vám o
kávě řeknou vše, co vás zajímá. Peru
se zdá mít nejvyváženější chuť, Keňa

Umíš s photoshopem?
Jsi výtvarně nadaný/á?
Chceš tvořit?
Neváhej a přidej se k nám!
Bude legrace!

Sledujte nás na Instagramu!!

81%
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Sport

Tour de France

107. ročník Tour de France ovládl po
strhující koncovce mladý Slovinec Tadej Pogačar. Tento stále ještě 21 letý
závodník celou Tour rozhodl v závěrečné etapě, kdy předstihl svého o 9 let
staršího krajana Primože Rogliče. Pogačar se již od začátku Tour držel v popředí celkového pořadí a již od úvodních etap vezl bílý trikot pro nejlepšího
mladého jezdce. V sedmé rozfoukané
etapě ztratil díky defektu 80 vteřin, tuto
ztrátu však již druhý den zmenšil na polovinu, když ukázal svoji sílu v kopcích.
Dalších 12 etap se Pogačar držel na
druhém místě hned za svým reprezentačním kamarádem Rogličem, který se
v horách opíral o skvělou výkonnost a
silný tým.
Vše rozhodla až závěrečná časovka,
ve které byl papírovým favoritem straší
z obou Slovinců, ale mladý Pogačar na
trati dlouhé pouhých 36 kilometrů, letěl
jako blesk a v cíli byl s přehledem první.
Na Rogliče najel necelé 2 minuty, čímž
nejen obhájil bílý trikot, ale v celkové
klasifikaci se dostal před něj a stal se
tak nejmladším vítězem Tour od roku
1904. Ti, kdo by si mysleli, že je to na
21letého závodníka až dost, jsou však

Bulvár

Na celkovém třetím místě dojel australský veterán Richie Porte. Souboj o
zelený trikot pro krále spurterů letos poprvé ve své kariéře neovládl slovenský
rekordman Peter Sagan (7 zelených
trikotů), který byl v dojezdu 11. etapy
diskvalifikován za nebezpečný spurt a
přišel tak o 53 bodů. Rodák ze Žiliny

D

na omylu. Závěrečná časovka byla klasifikována jako horská a její vítěz tedy
bral 10 bodů do vrchařské soutěže. A
právě díky těmto 10 bodům se Pogačar posunul před dosavadního držitele
puntíkatého dresu (pro nejlepšího vrchaře) Richarda Carapaze z Ekvádoru.
Je tak společně s Eddym Merckxem
jediným cyklistou, kterému se povedlo
získat na "Staré Dámě" 3 trikoty.

Výsledky
Žlutý trikot

Vrchařská

Zelený trikot

1) Pogačar (87:20:05)
2) Roglič (+ 0:59)
3) Porte (+ 3:30)

1) Pogačar (82 bodů)
2) Carapaz (74 bodů)
3) Roglič (67 bodů)

1) Bennett (380 bodů)
2) Sagan (284 bodů)
3) Trentin (260 bodů)
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se pokoušel manko dohnat, ale vzniklá
ztráta byla příliš velká, a tak si zelený
dres do Paříže přivezl jeho bývalý týmový kolega Sam Bennett (Irsko).
Šimon Glück, 7.O

Skandál v Reykjavíku!

o nominace anglické reprezentace na Ligu národů se
prémiérově dostali i dva mladí
talenti, osmnáctiletý hrotový útočník
Manchesteru United Mason Greenwood a dvacetiletý ofenzivní záložník
Manchesteru City Phil Phoden.
Oba dva si v zápase s Islandem prožili debut v Anglickém národním týmu a
pomohli reprezentaci k výhře 1:0. Svůj
první úspěch v národních barvách se
tak rozhodli náležitě oslavit. Na pokoj jejich hotelu si i přes přísný zákaz
trenérů pozvali dámskou společnost
v podobě dvou mladých studentek z
Reykjavíku.
Problém však nastal ve chvíli, kdy
na sociální sítě uniklo několik fotek a
videí z jejich společné schůzky, které
dívky poslali svým kamarádkám. Tím,
že si na hotel pozvali návštěvu, porušili čerství reprezentanti přísná protikoronavirová opatření, a kromě toho, že
byli okamžitě posláni zpátky domů a
nemohou se zúčastnit dalšího zápasu,
se budou muset vyrovnat s pokutou
ve výši 40 000 korun a dočasnou stop-

kou v reprezentaci. Největší problém
však pro oba mladíky nastal po návratu domů, kde na Phila Fodena čekala
manželka s ročním potomkem.

Karel Tvrdík, Šimon Glück, 7.O
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Zábava

Sudoku

Naše redakce si pro vás také připravala několik předpovědí
budoucích fotbalových zápasů!
Manchester City - Arsenal 3:1 (17.10.)
Citizens se budou chtít po dvou neúspěšných zápasech vrátit na vítěznou vlnu.
Guardiola další ztrátu bodů nepřipustí.
Plzeň - Sparta 1:2 (18.10.)
Sparta je zatím v této sezóně neporažená. Letenský supertalent Hložek je ve skvělé
formě a svůj tým opět dovede k bodům.
Chorvatsko - Francie 1:4 (14.10.)
Tým galského kohouta má momentálně jeden z nejlepších týmů na světě. Pokud
nastoupí v plné sestavě, očekáváme, že úřadující mistři světa v repríze finále opět
zvítězí.
Tottenham - West Ham 2:2 (18.10.)
Jak tohle dopadne? Aktuálně nejproduktivnější útok Premier League si v posledních dvou venkovních zápasech připsal nadlidských 15 bodů: Son (6+1) Kane (3+5).
Doma už to však Tottenhamu tolik nestřílí. Navíc proti sobě bude mít sehranou dvojici
ze Slavie Souček - Coufal, a tak tipujeme, že tento bojovný zápas skončí remízou.

Jednoduché

Nejlepší memes měsíce
středně těžké
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Redakci tvoří:

Jste výtvarně nadaní
nebo umíte s grafickým
sw? Rádi hodnotíte nebo
děláte recenze? Zajímáte se o místní dění?
Neváhejte a přidejte se k
nám do redakce! Nejen,
že se podělíte o vaše
vědomosti s ostatními,
ale naučíte se pracovat v
týmu a zároveň dělat to,
co vás baví.

Matthieu Morin
- šéfredaktor, grafik, čl. o Bělorusku
Tereza Bečvářová
- “Maturitní plesy vs COVID-19”
Hanka Maňáková
- ilustrace, PR
Kačka Skuhrová
- článek o spánku, editorka/korekce
Kramplová Bohuslava
- článek o maturitě
Radim Sobotka
- “Proč chodit na gympl”,
Jirka Čapek
- článek o SGP a o Danu Stýblovi
Šimon Glück
- “Tour de France” a fotbalový    
skandál + předpovědi
Karel Tvrdík
- fotbalový skandál + předpovědi
Klára Počtová
- editorka/korekce
Míla Patzeltová
- formát, nápady
Matěj Kofroň
- publicistika
Kryštof Moroz
- recenze
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