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Vážení přátelé, studenti a učitelé!
27. dubna svatořečil v Římě papež František své předchůdce Jana XXIII. a Jana Pavla II.
Byl to mimořádný den v dějinách církve, o kterém se hodně mluvilo a psalo. Současně byli
svatořečeni dva papežové a tohoto aktu se rovněž zúčastnili dva papežové – emeritní Benedikt
XVI. a současný František.
Tento úvodník píši především pro vás mladé. Sv. Jan Pavel II. sehrál v životě mladých lidí
velikou roli. Založil v církvi Světové dny mládeže, které prožíváme každý rok o Květné neděli a
kromě toho začal svolávat mladé lidi k mimořádným celosvětovým setkáním na různá místa ve
světě. Promlouval k nim, naslouchal jejich problémům a otázkám, které mladý člověk řeší.
Nedával odpovědi, které mládež chtěla slyšet, ale statečně hájil pravdu a cestu člověka, která vede
ke štěstí a k Ježíši Kristu. S mladými lidmi se setkával i během svých zahraničních cest a při
různých příležitostech. Právem tohoto papeže můžeme nazývat patronem mladých lidí. Myslím si,
že může být dobrým příkladem pro nás pro všechny. Potřebujeme vzory tohoto formátu.
P. Jan Paseka, spirituál
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PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE
Soutěž Eurorebubus
Petra Malinská z tercie se od září 2013 účastní 19. ročníku vědomostní soutěže
Eurorebus. V neděli 12. dubna se v Hradci Králové konalo krajské kolo a Petra skončila na
skvělém 3. místě a postupuje do národního kola. Petro, gratulujeme a přejeme hodně štěstí
6. června 2014 v celostátním kole.
Mgr. Šárka Jonešová

Soutěž „E. A. Poe´s Raven“
Dne 1. dubna 2014 se na soutěž „E. A. Poe´s Raven“ a „Rabe Ralph von Christian
Morgenstern“ vypravilo 15 žáků našeho gymnázia. Pořadatel soutěže - British Centre - sezval již
tradičně zájemce z celého Pardubického kraje do
reprezentativních prostor pardubické radnice, aby se zde
utkali o ceny E. A. Poea a Ch. Morgensterna. Soutěžící
kromě svých uměleckých schopností – zpěvu, recitace a
herectví – museli prokázat též znalost anglického a
německého jazyka. Naši žáci vystupovali se čtyřmi
skladbami ve čtyřech různých kategoriích. Kromě
hlasitého spontánního potlesku publika tvořeného z 95
procent vrstevníky - teenagery, si naše škola vybojovala
následující ocenění poroty:
V kategorii „zpěv skupin v německém jazyce“
získal 1. místo soubor žákyň tercie ve složení: M.
Málková, V. Pavlišová, K. Kallasová, M. Klusoňová, T. Doležalová a P. Malinská.
V kategorii „sólový zpěv v německém jazyce“ získal 1. místo J. Jirovský z tercie.
V kategorii „sólový zpěv v anglickém jazyce“ obstála ve velké konkurenci M. Málková,
které porotci udělili 3. místo.
Zvláštní cenu poroty získala a rozhovor pro německý deník sdružení Landesversammlung
poskytla skupina žáků vyššího gymnázia ve složení: M. Kyncl, T. Kyncl, N. Kopecká,
H. Moravčíková, J. Naghi, F. Doležal, R. Požár a A. Vodvárka.
Pokud čtenář správně počítal, zjistil, že z 15 zúčastněných neodjel ani jeden bez diplomu.
Blahopřejeme :o)
Mgr. Zuzana Koudelková, M. A.
Předčítání v německém jazyce
Kristýna Jirásková z kvarty vybojovala 2. místo v soutěži Bücherwurm pořádané
pardubickým Goethe-Zentrem. Blahopřejeme k úspěchu!
Matematický klokan
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Po celkovém vyhodnocení výsledků v rámci chrudimského „okresu“ se v kategorii Junior
umístil na 5. místě Martin Kmoch ze sexty a Jakub Hledík ze septimy vybojoval 1. místo
v kategorii Student.
Mgr. Pavlína Burešová

MATURITNÍ KONCERT MATOUŠE KYNCLA
Ve středu 7. 5. 2014 v 18:00 se ze skutečského muzea ozvaly první tóny písně Hospodine,
pomiluj ny!, úvodní písně Matoušova koncertu.
Po písni následovalo přivítání a představení hostů,
kterými byli Jolana Slavíková, Martin Kyncl, Zuzana
Slavíčková a Jiří Slavíček.
Jolana Slavíková je absolventkou Gymnázia Skuteč,
která nyní studuje na AMU a chystá se na studia zpěvu
v Německu.
Zazněla zde spousta krásných skladeb a písní, jak
českých a slovenských, tak i německých a španělských.
Některé písně byly doprovázeny hrou na hudební nástroj,
jako byla kytara, housle nebo viola. Matouš každou skladbu uvedl informacemi o autorovi a
okolnostech vzniku skladby. Program byl zakončen písní Awesome God od Nika Schlenkera.
Myslím, že se koncert mohl líbit všem, kdo se přišli podívat.
Markéta Jonešová, kvinta

NOC S ANDERSENEM
Ve čtvrtek 3. dubna 2014 v sedmnáct hodin se sešly třídy sekunda a kvarta na školním
dvoře Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči, aby společně absolvovaly další
Noc s Andersenem, která probíhala na našem gymnáziu již posedmé.
Začali jsme večeří v restauraci U Jonáše a pak jsme vyrazili zpátky do školy na náš večerní
a noční program.
Rozdělili nás do čtyř skupin, ve kterých jsme doplňovali písňový text a přidávali autory
k názvům knížek, které byly v textu zmíněny. Potom jsme dostali hádanku, rozstříhaný citát a
indicie k české osobnosti, kterou jsme
měli uhodnout a v krátkém vstupu
představit.
V letošním
roce
si
připomínáme výročí narození i úmrtí
písničkáře Karla Kryla, a tak právě jemu
byla věnována tato hádanka a naše
krátká vystoupení.
Po soutěži dvojic, ve které jsme
si ověřili znalosti o spisovateli H. Ch.
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Andersenovi a Dánsku, nás čekala další soutěž skupin. Vyráběli jsme knihu s názvem „O tom
nejhezčím vůbec“.
Každý člen skupiny psal jeden příspěvek a doplňoval ilustraci. Knihu jsme měli rozdělit do
tří oddílů, vybrali jsme si, do kterého budeme psát, musely být však zastoupeny všechny tři části.
1. část - To nejhezčí, co jsem kdy pro někoho udělal.
2. část - To nejhezčí, co kdy někdo udělal pro mě (proč to ten člověk udělal, jak to
změnilo běh událostí...).
3. To nejhezčí, co jsem udělal sám pro sebe.
Vznikly tak čtyři zajímavé knihy, i když pro některé z nás bylo těžké vybrat tu
nejzajímavější událost.
Hlavní část programu představovala noční hra, kterou pro své mladší spolužáky připravila
kvarta. Byla však letos jednodušší než vloni. Po jejím vyhodnocení jsme šli na kutě. Ještě před
usnutím nám tradičně četla paní učitelka příběh. Kluci poslouchali strašidelné povídky z knihy
Zuby nehty a holky usínaly u Nikoliny cesty Michaely Fišarové.
Další den jsme byli docela unavení, ale při pátečním vyučování na nás učitelé byli hodní.
Tak zase za rok!
Kristýna Jirásková, kvarta

PIETNÍ SLAVNOST
Ve Skutči proběhla 7. května pietní slavnost – pokládání věnců k pomníkům obětí 1. a
2. světové války před ZŠ J. A. Komenského. Důvod je zřejmý, uctít památku obětí nacismu a
oslavit konec druhé světové války. Na úvod zazněla státní hymna, po ní následoval projev
starosty Skutče Pavla Novotného, který vysvětlil důležitost připomínání si těchto dnů. Potom
nám představil předsedu sdružení Bojovníků za svobodu, pana Novotného (shoda jmen), a
společně s ním pak položili věnce k památníkům. Po slavnostním položení věnců pan Novotný
připomněl některé historické události z období 2. světové války. Dále vystoupili žáci Základní
školy J. A. Komenského a přečetli krátký úryvek od Williama Styrona – Sophiina volba. Na závěr
recitovali studenti gymnázia koláž textů, kde se objevila mimo jiné například Jobova noc od
Františka Hrubína.
Michal Neumann, kvinta

Z PŘEDNÁŠKY O ISLANDU…
Island – za jiným světem
Do Itálie, Chorvatska nebo Rakouska dnes jezdí snad každý. Dokonce i Egypt a Turecko
už nejsou tak exotická místa jako dřív. Ale Island? I když tato země není relativně moc vzdálená
(pro srovnání, vzdálenost ze Skutče do Reykjaviku je 2767 km, ale do Hurghady, oblíbeného
egyptského letoviska, je to 2 937 km), v návštěvnosti se nemůže s jinými populárními destinacemi
rovnat. Na válení se na pláži to pravda moc není (v létě je tam nanejvýš 22°C a to nemluvíme
o teplotě vody), ale, jak nám při své prezentaci pan Ludvík Plašil, fotograf z Hlinska, ukázal, krásy
této země nějaký písek a spoustu teplé slané vody hravě triumfnou.
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Island je země naprosto nepodobná jakékoliv jiné. Místy připomíná jen zvlněný zelený
koberec, jinde zas měsíční krajinu posetou tyrkysovými jezery. Kromě slavných gejzírů a
aktivních sopek je plná vodopádů (islandsky „foss“), ledovcových řek a geotermálních jezírek.
Mou pozornost hned na začátku upoutaly jasné barvy. Když se řekne sever, většina z nás si
vybaví šedou zemi bez života. Jenže Island je zářivě zelený, jiskřivě modrý i červený, fialový a
žlutý. A, jak se nám fotograf zaručil, fotografie nebyly nijak dobarvované. Kromě krásných
fotografií nás pan Plašil seznámil se spoustou zajímavostí týkajících se Islanďanů a jejich běžného
života.
Ať už se na Island chystáte, nebo vás prostě zajímají nevšední země, rozhodně doporučuji
přednášku navštívit. Kromě zábavného líčení putování po divokém vnitrozemí se dozvíte hodně
i o islandských zvyklostech a kultuře. Krása Islandu vás určitě okouzlí.
Tereza Čermáková, septima
Expedice na Island
Ve středu 7. května 2014 jsme měli tu možnost zajít na přednášku o expedici na Island.
Zúčastnila se třída kvinta, sexta, tercie a septima. Přednášejícím byl profesionální fotograf Ludvík
Plašil.
Pan Ludvík Plašil, společně se svými čtyřmi kolegy, strávil na Islandu 3 týdny.
V červenci se vydali přes Německo do Dánska, kde se nalodili do obrovské lodi jménem
Narona a vypluli směrem Island.
Cesta na Island trvala dva dny a dvě noci.
O Islandu se říká, že je to ostrov, kde se člověk dožívá nejvyššího věku, a to díky tomu, že
je tam zdravé ovzduší, žádně fabriky ani továrny. Také tam nejsou žádné velké „slejváky¨, ale
pouze tam lehce mrholí.
Expedice, v čele s Janem Sucharou,
měla štěstí, že po celou dobu svého pobytu
měla krásné počasí, kolem 21°C.
Po celou dobu pobytu spali ve
stanech. Stanovali i u největšího ledovce
Vatnajökull, u kterého bylo ráno 0°C, ale
jelikož měli velkou zásobu ohnivé
brusinkové vody, bylo jim teplo.
Specialitou na Islandu je Hakarl –
Shnilý žralok. Je to tak třináctkrát silnější
než Olomoucké syrečky.
První
zastávkou
bylo
jezero
Jökulsárlón. Po jezeře pluli tzv. obojživelným člunem. U jezera byla černá pláž, na kterou jsou
vyplavovány kusy ledu, které občas něco připomínají.
Další zastávkou byl vodopád Svartifoss.
V minulosti bývaly střechy u domů pokrývány drny (drnové střechy), v současnosti
najdeme na Islandu, takových střech poměrně méně.
Většina Islanďanů je pověrčivá, takže mají i různá území, kde žijí skřítci, odkud si nesmíte
vzít žádný kámen, a když už si chcete nějaký vzít, musíte se domluvit se skřítky. Také tam najdete
stopu trolla, do které nesmíte šlápnout, jinak budete mít neštěstí.
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Zajímavostí je to, že na Islandu, když na silnici uvidíte ovcí, musíte počkat, až odejde,
protože ovce mají přednost.
Na Islandu najdeme papuchálce, což je druh papouška, který vypadá jako malý tučňák.
Dalšími zastávkami byly různé vodopády, jako je třeba Öxarárfoss nebo Gullfoss, dále také
jezera, hory nebo gejzíry.
Zastávkou bylo také hlavní město Reykjavik (kouřová zátoka).
Když byli všichni z české expedice naplněni všemi krásami Islandu, letadlem se vydali zpět
do České republiky.
Text: Markéta Jonešová, kvinta
Foto: Ludvík Plašil

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK V ALPÁCH
Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči, konkrétně třída kvinta,
se od 12. do 17. března, zúčastnilo lyžařského zájezdu do alpského střediska na
Grossglockneru.
Sešli jsme se 12. března ve 20:20 před naší školou, kde už na nás čekal autobus. Do 21:00
už bylo vše sbaleno a připraveno na cestu. Autobus tedy vyjel směr Grossglockner – Alpy –
Rakousko. Ale nejdřív ještě směr Hlinsko, kde jsme
nabrali paní ředitelku a našeho místního spolužáka.
Z naší třídy nás jelo 15 (2 nejeli), ze sexty pak jedna
dívka a potom už jen 3 učitelé a doktor. To je však
ale jen část, která patřila k nám, zbytek autobusu
byl zaplněný dalšími třemi doktory, bývalými
absolventy gymnázia, dětmi učitelů a dobrovolnými
zájemci. Cesta byla plná útrap, srandy, útrap a zase
srandy. To, co se nám čtyřem klukům nejdřív zdálo
jako skvělý nápad, totiž obsadit zadní pětku, se
ukázalo jako slabomyslný záchvěv, jehož důsledky
jsme měli brzy zjistit. Totiž…sedačky vzadu se nedají sklopit, a tak nás čekalo 10 hodin cesty ve
vzpřímeném sedu....
Nicméně, přežili jsme a ráno před osmou jsme dojeli před hotel, dali si věci do suterénu,
zahráli si kulečník, osvěžili se kávou, převlékli se a hybaj na sjezdovku. Bylo to prostě…úžasné! Já
sám jsem tomu prostě nemohl uvěřit…všude hory, sluníčko hřálo…vypadalo to jako v nějakém
filmu. První den jsme strávili v místním centru (v
Mattrei), druhý den jsme jeli dál asi o 40 km do
střediska svatý Jakub, a třetí, respektive nakonec i
čtvrtý den jen kousíček od italských hranic, do
Sillianu.
První dva dny nám počasí přálo, slunce svítilo,
bylo teploučko, takže jsme se mohli opalovat (škoda
jen, že informaci, že s krémem 50 se neopálíme, nám
sdělili příliš pozdě). Třetí a čtvrtý den už bylo hůř…
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Foukal vítr a byla dokonce i zima, a to hlavně ten čtvrtý den. Vítr byl důvodem, proč jsme
odcestovali znovu na italské hranice – poněvadž náš původní cíl kvůli větru zavřel lanovky.
I tento areál byl ale asi tak z půlky zavřený, takže čtvrtý den už jsme se vlastně jen připravovali na
cestu zpět.
Jídlo bylo vskutku ohromující, snídaně asi 5 chodů, večeře 8. Po večeři jsme měli volno,
které každý využíval trošku jinak; někdo odpočíval, někdo hrál hry dole v herně, někdo se zlobil
nad kvalitou místní wi-fi nebo nadával na skupinu Dánů, kteří běhali a řvali po chodbách. Když
už jsem zmínil Dány... říká se, že někdo pije jako Dán…pije…to mi připomíná další smutný fakt.
Až v sobotu večer jsme zjistili, že alkohol je tu už od 16 let, a tudíž jsme mohli legálně pít.
Cesta zpátky byla už trochu lepší, až na jedno roztlačování autobusu a strašný film K2,
který nám asi 2 hodiny řval do unavených uší. Přijeli jsme asi o půl jedné v pondělí v noci a čekal
nás den volna a spánku.
Antonín Vodvárka, kvinta
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