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Mezi dny 22. 1 . až 9. 2. 201 8 jste si mohli na chodbě v
přízemí povšimnout plných vitrín a nástěnek. Byly v nich
vystaveny předměty z období mezi lety 1 91 8–201 8.
Ptáte se proč?
Inu, byla to soutěž vyhlášená Národním muzeem a
účastni la se jí naše kvinta. Úspěšně se umísti la mezi
1 0 nejlepšími z 52 zapojených škol. Studenti také získali
zvláštní ocenění za nejlepší aranžérské zpracování 3D
předmětů. Blahopřejeme!

Rozhovor s Mgr. Koškovou na následující straně

Rodino, vyprávěj!OBSAH
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Letos se opět uskutečnila
výstava pořádána Národním
muzeem na téma: 1 00 let
v Československu aneb

Rodino, vyprávěj! Kolikátá
to byla Vaše výstava, kterou

jste organizovala?

Určitě nebyla prvníJ První byla
s loňskou oktávou na téma 80. léta
v Československu. Tenkrát jsme
vyhrál i . Byla to opět soutěž/výstava
vyhlášená Národním muzeem.
Jinak takhle velké výstavy jsem
organizovala pouze tyto dvě.

Jak jste byla spokojená
s výstavou a prácemi letošní

kvinty?
Líbila se mi ta různorodost. Bylo
tam vlastně všechno, na co jste
mohli pomyslet – od legionářů,
přes různé dokumenty, stará
vysvědčení až k věcem denní
potřeby, kde člověk mohl vidět její
vývoj.

BYLO TAM VLASTNĚ VŠECHNO – OD LEGIONÁŘŮ,
PŘES STARÁ VYSVĚDČENÍ AŽ K VĚCEM DENNÍ

POTŘEBY

Je něco, co byste do příští
výstavy vylepšila? NoJ Momentálně mě napadá, že

bychom to mohli rozdělit do
skupinek třeba po 5 lidech a každá
skupina by měla zadané téma,
které by měla zpracovat, např.
jedna by měla běžnou domácnost
ve 20. letech minulého století atd.
Problém by byl, že by to bylo moc
komplikované a obsáhlé, museli
bychom na to mít více času i více
kantorů.
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„Vzhledem k tomu, že byla výstava součástípololetní
práce, mohli si studenti vylepšit klasifikaci. A také že si ji

vylepšili."
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Filmový klub GF

Bohužel nás v dubnu opustili dva naši skvělí režiséři - Miloš Forman

(18. 2. 1932–13. 4. 2018) a Juraj Herz (4. 9. 1934–8. 4. 2018).

Juraj Herz byl československý režisér, který točil po celém světě.
Jeho poněkud temný smysl pro humor a schopnost mistrně budovat
napětí se objevuje v mnoha jeho fi lmech. Zmíníme Spalovače

mrtvol (1 968), Petrolejové lampy (1 971 ), Panna a netvor (1 978),
Deváté srdce (1 978) nebo Habermannův mlýn (201 0). Za svou
tvorbu obdržel například ocenění Mimořádný umělecký přínos
světové kinematografi i v Karlových Varech nebo Českého lva.
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Tím druhým je světoznámý režisér a špička české kinematografie –
Miloš Forman . Forman po roce 1 968 emigroval do Ameriky, kde
mohl nadále pokračovat v natáčení. Ještě v Čechách ale stihnul
natočit fi lmy jako Černý Petr (1 963), Lásky jedné plavovlásky
(1 965), Hoří, má panenko (1 967). Mnohem známější jsou ovšem
jeho zahraniční fi lmy, například Taking Off (1 971 ), Přelet nad

kukaččím hnízdem (1 975), kde zazáří Jack Nicholson, Vlasy (1 979)
nebo jeho nejúspěšnější fi lm Amadeus (1 985), který získal celkem 8

Oscarů. Další fi lmy které stojí za zmínku jsou: příběh
pornografického magnáta Lid vs. Larry Flint, Muž na Měsíci nebo

Goyovy přízraky.
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POZVÁNKA NA PROMÍTÁNÍ NAŠEHO KLUBU

1 0 mil iard: co máte na talíři?

V roce 201 3 byl ruskou vládou schválen zákon proti
„propagaci homosexuality“. Šikana členů LGBT
komunity tak nabyla nových rozměrů a byla posvěcena
z těch nejvyšších míst. Tyto děti se staly jakousi
chybou, která musí být za každou cenu odstraněna.
Internetová stránka Děti 404 zveřejňuje vzkazy těchto
obětí a poskytuje nám surový obraz l idské společnosti.
Dokument sám vznikl záběry z každodenního života
těchto členů LGBT komunity.

Promítání: 21 . 6 ve frýdlantském kině od 1 7 hodin, vstup zdarma

Režie: Valentin Thurn

Země původu : Německo

Rok výroby: 201 5
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PŘEHLED DŮLEŽITÝCH PREMIÉR NA ČERVEN:

Měsíc trvající hra na babu. O tom je nový fi lm,

založený na skutečném příběhu skupiny přátel,

kteří každý rok uspořádají hru na babu, ale to bez

žádných omezení. Nic na tom nemění ani ten

fakt, že jeden ze skupiny se v tento měsíc ženíJ

Máš ji ! (komedie):

Dámský klub (komedie):
V dámském knižním klubu se objeví osudná

kniha Padesát odstínů šedi, která obrátí čtveřici

postarších dam jej ich životy vzhůru nohama.

Jurský svět: Zánik říše (dobrodružný, sci-fi):

Na opuštěném ostrově Isla Nubar, kde původně

stál zábavní park Jurský svět, se probudila

sopka a dinosauři, kteří zde volně pobíhají jsou

nyní v ohrožení. Zachránit je jede Claire a Owen,

který doufá, že by zde mohl najít Blue.

Ghost Stories (drama, horor):
Skeptický profesor Goodman, který se živí tím,

že odhaluje podvodníky, předstírající magické

schopnosti, přichází vyřešit tři incidenty, které by

mohly zahrnovat vidění nadpřirozených sil .

Debbie a její parťačky (krimi, komedie):

Debbie Ocean naverbuje skupinu kriminálnic,

aby společnými si lami provedli loupež během

Gala večeru v New Yorku. Fi lm volně navazuje

na fi lm Dannyho parťáci.
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Když při jde řeč na téma mimoškolní akce, není to na našem
gymnáziu neznámé téma. V letošním školním roce jsme se tři
studentky ze třídy kvinty (Lenka Dvořáková, Zuzana Kvapilová
a Martina Mrázová) zúčastni ly mezinárodního projektu Stories
Of Injustice. Jednalo se o projekt mezi gymnázii z Německa a
České republiky. Projekt byl zaměřený na lokální histori i během
druhé světové války. Za úkol bylo vytvořit krátké video, které
pojednává o daném tématu.
V plánu byla dvě setkání všech týmů. První byl l istopadový
zájezd do Cottbusu (Chotěbuzi), který byl hlavně seznamovací.
Tam jsme stanovil i datum, do kterého bude muset být projekt
hotový, osudovým dnem se stal 21 . březen 201 8. Jako téma
jsme si v l istopadu zvoli ly „Situace v Sudetech během
2. světové války". Mezi l istopadem a březnem jsme prošly
Frýdlantem skrz na skrz a prohrabaly se městským archivem.
Seznámily jsme se s dvěma pamětníky, udělaly s nimi
rozhovory a samozřejmě vytvoři ly video. V dubnu nás čekal
zájezd do Prahy, na kterém jsme dodělávaly náš projekt a
hodnoti ly videa ostatních týmů.
A jaká bude budoucnost našeho projektu? V budoucnu
plánujeme přehrát naše video v třídách na našem gymnáziu a
seznámit studenty s naším tématem.

„Pamatuju pěkný léta, pěkný zážitky, ale taky
vím, co to je hlad a vím, co to je bída."

Horst Moudrý (pamětník)

Na minulost se nezapomíná...
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Zbořili jsme bariéry!

V   neděli 8. 4. 201 8 jsme my, studenti
z  frýdlantského gymnázia, kteří jsme
zapojeni v  projektu Světová škola,
uspořádali charitativní akci s  názvem
„Boříme bariéry aneb spolu to jde

líp“.

Světová škola je celoevropský projekt, který zde v České
republice zaštiťuje Člověk v tísni. Tento projekt podporuje
vzdělání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném
světě. Opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se –
zjišťuj – jednej. Každý tým si zvolí jeden konkrétní lokální
problém s globálním přesahem a řeší ho ve své lokalitě.

Náš tým si zvoli l začleňování l idí s handicapem do společnosti.
V  uplynulých dvou letech jsme uspořádali workshopy na našem
gymnáziu a na několika základních školách ve Frýdlantském
výběžku. Pro širokou veřejnost jsme uspořádali právě akci

„Boříme bariéry aneb spolu to jde líp“.

Dopoledne událost odstartovala charitativním během, a protože
nám počasí přálo, zúčastni lo se ho neuvěřitelných 1 63
závodníků jak z  Frýdlantu, tak i okolí. Účastníci běhu si mohli
vybrat mezi dvěma okruhy, a to 1 nebo 5 kilometrů. Běh na 1
kilometr byl spíše poklidný a zúčastni lo se ho i několik
vozíčkářů. Na trase dlouhé 5 kilometrů se už však závodilo.
Běžec Michal Smutný si zaslouženě doběhl pro první místo.
Pět ki lometrů v náročném terénu zdolal za fantastických 1 8
minut. První ženou v  cíl i byla Monika Kapletová, která doběhla
za necelých 24 minut.

Na minulost se nezapomíná...
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Odpolední program se přesunul do sálu restaurace Beseda.
Zde proběhlo krátké přestavení projektu a naší práce a dále se
návštěvníci mohli zapojit do dílen, které si připravil i naši
partneři, a to Domov Raspenava, Jedl ičkův ústav v  Liberci a
nevidomá Andrea Klozová, bývalá žákyně naší školy. S  kl ienty
z  Domova Raspenava si návštěvníci mohli vytvořit papírové
muffiny a dozvědět se zajímavé informace o autismu. Z  dílny
Jedličkova ústavu si l idé odnesli plstěné náramky, které j im
handicapovaní kl ienti pomohli vyrobit. Andrea Klozová si
připravila prezentaci pomůcek, které jí usnadňují každodenní
život. Byla zde i možnost vyzkoušet si inval idní vozík nebo
handbike a zahrát si s  Honzou Blahovcem, kl ientem Jedličkova
ústavu, bocciu, což je paralympijský sport. „Atmosféra
v  Besedě byla trochu komornější, ale zato velmi přátelská,“
uvedla jedna z  účastnic Soňa Vlková. Při jel nás podpořit i
zpěvák Lipo, který nás pochváli l a povzbudil do další práce.

Během celého dne probíhala veřejná sbírka na podporu
Domova Raspenava a Jedličkova ústavu v  Liberci. Ze
startovného a dobrovolných příspěvků se nám podaři lo vybrat
obdivuhodnou sumu 1 6  1 94 korun. Peníze budou použity na
relaxační masáže pro klienty Jedličkova ústavu a na nákup
materiálu na pracovní terapii kl ientů v  Domově Raspenava.

Za všechny organizátory bych chtěla poděkovat sponzorům,
bez kterých by tato akce nemohla proběhnout. Velké díky patří
také dobrovolníkům, kteří nám pomohli s  organizací, a dále
našim hostům, kteří s  námi na této akci i na workshopech
pořádaných pro žáky škol spolupracovali . A poděkovat musíme
hlavně Vám, účastníkům jak dopoledního běhu, tak i
odpoledního programu v  Besedě.



1 3

Naším hlavním cílem bylo zprostředkovat setkání mezi
handicapovanými a majoritní společností, a tím „zbořit bariéry“.
Věřím, že se nám to alespoň částečně podaři lo a všichni
zúčastnění si tento den užil i .

Možná jsme tímto odstartovali další společenskou akci, která
se ve Frýdlantě bude konat každoročně.

Za tým Světové školy z  Gymnázia Frýdlant
Veronika Prášilová
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Lidská sobeckost

Jako každý večer sedím u baru nad poloprázdným panákem
Jacka. Sedím a přemýšlím nad svou sobeckostí. Původně
plánovaná sranda se stala mojí každodenní záležitostí. A
nejsem sám. Pozoruj i , jak nějaký namyšlený zbohatlík
machruje nad sousedy novým autem nebo jak další pracháč
tiskne na zeď rohového domu nějakou holku a svírá jí krk
provazem, který na ní zanechá doživotní stopy. Proč se ale
nikdo neotočí a nepomůže jí? No to je jednoduché, všichni
ztrácejí poslední kapky lidskosti . Empatie a zdraví j iž zde na
světě nemají žádnou moc. Začínám z toho blázince šílet. Proč
se to vše děje? Copak se nenajde někdo, kdo vše postrádané
má, když už i já jsem byl zkažen? Ano, najde, ale ta osoba,
osůbka, jedna z těch, kterých je na světě tak málo, že by se
daly spočítat na prstech obou rukou, se bojí přihlásit, protože
by ji dav sobeckého dobytka rozdupal. Prásk! Sklenka padá na
zem, kde se třpytí tisíce skleněných hvězd. Třpytí se jako oheň
zapálených svící. Nažloutlá tekutina nabývá rudé barvy, která
vytéká z mých starých pořezaných rukou. Otevřené rány
nenahradí rány na srdci, které si l idé (a já také) způsobují
naprosto dobrovolně s přáním neustálého štěstí. Už to nemá
cenu, a tak rozrážím dveře a odcházím pryč.
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NĚCO ZE SPORTU...
s Markem

Jako každý rok se výběr studentů z našeho gymnázia zúčastni l
atletického závodu, který se koná na počest zesnulé Zuzany
Krejčové. Zemřela tragicky po úraze – byla zasáhnuta kladivem
do hlavy.

První byly štafety ročníků nižšího gymnázia. Vždy dvě dívky a
dva chlapci tvoři l i štafetu, která reprezentovala ve své kategori i
podle tříd naše gymnázium. Následovaly štafety vyššího
gymnázia, kde se soutěžilo po čtyřech. Tyto všechny závody se
běžely na 4x400m. Na závěr programu byla štafeta 2x800 m,
kde každou školu reprezentovala jedna dívka a jeden chlapec.
Našemu gymnáziu se velmi daři lo. Všechny čtyři štafety nižšího
gymnázia obsadily stupně vítězů - jednou druhé a třikrát třetí
místo. Štafety vyššího gymnázia obsadily nepopulární, ale i tak
skvělé čtvrté místo. Výborný výkon předvedla naše štafeta v
hlavním závodě ve složení Tomáše Boreckého a Báry Koškové,
kteří po skvělém výkonu obsadil i 2. místo.

Gratulujeme!
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Soutěžní veletrh JA firem v Praze

Jakožto účastníci vzdělávacího projektu JA firma jsme se ve čtvrtek
1 2. dubna zúčastnili soutěžního veletrhu konaného v pražské
Galerii Harfa, kde jsme měli možnost prezentovat naši dosavadní
práci. Veletrh byl pro nás skvělá příležitost na prodej našich triček a
tašek, které vznikly díky spolupráci s Domovem Raspenava a
Jedličkovým ústavem v Liberci. Zároveň jsme si vyzkoušeli
prezentační dovednosti před odbornou porotou a utkali jsme se s
dalšími firmami o postup do superfinále.

Konkurence firem byla opravdu veliká, takže se nám nepovedlo
prorazit do superfinále. Ale to vůbec nebylo to hlavní. Naším
největším cílem bylo si veletrh užít, poznat nové lidi a posunout
naše dovednosti zase trochu dál. Byla to pro nás obrovská
zkušenost a za nic bychom neměnili. I když to byl náročný rok, plný
neshod a problémů, posunul nás dál. A to nám už nikdo nevezme!
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Soutěžní veletrh JA firem v Praze Nekup to!
Dne 25. 4. 201 7 se pod organizací školního parlamentu konala
akce NEKUP TO! Cílem této akce na našem gymnáziu bylo, že
jsme mohli odnést nepoužívané funkční oblečení na místo, kde
si mohl někdo vzít a začít znovu využívat.

„Myslím, že akci můžeme považovat za zdařenou. Spolupráce
našeho parlamentu byla bezvadná, každý se na sběru oblečení
nějakým způsobem podílel , a tak to má být, “ uvedl předseda
parlamentu Martin Tobiška.

Oblečení z této akce bude při zájmu věnováno domovu
Raspenava nebo Jedličkovu ústavu v Liberci.
„Na akci jsem se byl podívat během prvních dvou přestávek.
Myslím, že malá účast byla kvůli tomu, že se bazárek konal na
menší budově gymnázia a možná i proto, že to byla jedna z
mála podobných akcí na naší škole,“ zhodnoti l akci pan
profesor Hlávka.

Akce se aktivně, tedy že přinesl i oblečení, zúčastni lo jedenáct
l idí. Pasivně se akce zúčastni la asi pětina našeho gymnázia.
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HERNÍ KOUTEK
s Vojtou

Ahoj.
Jak již víte, tak jsme obnovil i GF-bod. No, a protože jsme chtěl i
zaplácnout místo a taky jsme chtěl i něco, co by nesouviselo se
školou, tak jsme vymyslel i tohle. V této rubrice se tedy pokusím
vám popsat, zhodnotit a přiblížit nějakou videohru. Vždy to
bude hra, kterou jsem hrál, budu se snažit sem dávat ty
nejnovější kousky a budu je hodnotit dvojím způsobem. První
bude klasické +/-. Co na mě zapůsobilo a co se mi nelíbi lo. A
druhý způsob bude podle kritérií. Kritérií bude 5. Jak poutavý
byl příběh, jak dobře vypadala grafika, jak dobře je hra
optimalizovaná, jak moc byla zabugovaná a nejpodstatnější
kritérium, jak moc jsem si j i uži l . Budu hodnotit stupnicí 1 - 5
s tím, že 5 je nejlepší. Ale protože nejpodstatnější kritérium je,
jak jsem si to užil , tak to bude mít stupnici 1 - 1 0. Pokud
nevyjdou nějaké nové hry, koukneme na starší kousky. Ať už z
PC nebo konzolí. Pokud byste chtěl i navrhnout vlastní hru,
nebojte se při jít za vedením, ono mi už vzkaz předá. V příští
rubrice bych se podíval nejspíše na Far Cry 5.
Díky a zatím.
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POZOR, POZOR!!!

Pokud Vás časopis zaujal a měli byste chuť
také se podílet na jeho tvorbě, ať už nějakou
zprávou, vtipem, básničkou, příběhem anebo
také receptem, atd., neváhejte a kontaktujte

nás na náš email:

gfbod@seznam.cz

nebo osobně ve škole.

Za tým časopisu
Petr Holub






