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Úvodní slovo 

Jaro je v plném proudu a my se opět hlásíme s novým číslem našeho školního časopisu!  

Vše se začíná probouzet, tráva se zelená a zároveň se začínají rosit první čela s příchozí 

maturitou. Nás se to sice ještě netýká, ale rozhodli jsme se, že maturantům věnujeme toto 

číslo a skromně jim tím popřejeme hodně štěstí.  Takže hodně štěstí a příjemné čtení! 

 

šéfredaktorka, Sekerešová Jana, 2. LH 
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MATURITA SE BLÍŽÍ 

Od první třídy, učí nás psát. 

Maminky říkaly, nemusíš se bát. 

Tam se ti bude náramně líbit, 

 ale musíš mi, broučku, něco slíbit! 

Úhledné písmo, žádné patlání, 

 dodržuj vždycky učitelky zadání. 

Četbu si procvičuj, ať nekoktáš, 

 neboj se, broučku,! Však ty to dáš. 

Musíš tomu dát denně aspoň chvilku,  

naučit se mrskat násobilku! 

To slovo musíš, provází mě ještě dnes, 

 a to jsme už měli maturitní ples. 

Tak dlouhá cesta, co zavedla nás sem. 

Ty nejstarší z nás čeká maturitní den. 

Prosím, držte nám palce, bude to jízda. 

Věřte, že už teď z uší nám hvízdá. 

Ani maminka již neříká, že to nic není,  

dotáhnout dokonce maturitní vysvědčení. 

Však splníme si sen a ten závod vyhrajem,  

Ať nemáme stresy a dojedem jak Ledecká Esi. 

 

autor: Barbora Báňová, 2. LH 
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Jaké plány máte po maturitě? 

Na co jiného se našich milých maturantů zeptat, než na to, jaké jsou vlastně jejich plány po 

maturitě. Zde jsou jejich odpovědi.  

 Cestovat 

 Pracovat 

 Pracovat a za pár let založit rodinu (tak ve 25 letech) 

 Podnikatel 

 Vysoká škola podnikání a práva v Praze. Vše je v rukou Božích. 

 Cestovat, poznávat svět a jazyky 

 Odletět do Austrálie 

 Odstěhovat se do většího města a pracovat 

 Práce, škola 

 Vysoká škola 

 UHK – Cizí jazyky pro cestovní ruch – RJ a AJ 

 Stát se hudebním producentem 

 Vysoká škola, dopsat své knihy a cestovat 

 Být řidičkou kamionu 
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Čím jsme chtěli být v dětství a čím teď? 

Každý z nás si asi vzpomene, že když jsme byli malí, rádi jsme si hráli na dospěláky a každý 

z nás měl nějaké to vysněné povolání. Někdo z nás chtěl být doktor, baletka, popelář nebo 

třeba princezna. A čím chtěli být naši maturanti v dětství a čím teď? To jsme si pro vás 

zjistili! 

 Jako malé dítě:  

o Doktorka 

o Policajtka 

o Prostitutka (myslela jsem si, že je to něco jako sekretářka ) 

o Princezna 

o Fotbalista 

o Módní návrhářka 

o Strojvedoucí 

o Vrcholný sportovec 

o Miliardář 

o Kosmonaut 

o Prezident 

o Učitelka 

o Sportovec 

o Kadeřnice 

o Popelář 

 

 Teď: 

o Pracovnice v cestovní kanceláři 

o Barman 

o Nemám absolutní tušení 

o Podnikatel v gastronomii 

o To se uvidí časem, napsat knihu 

o Podnikatel 

o Manager 

o Fotbalista 

o Miliardář 

o Učitelka 

o Animátor 

o Policista 

o Chci být šťastná 

o Překladatelka 

o Jezdit kamionem 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi22c6e9tXZAhXJJlAKHajDC3YQjRx6BAgAEAY&url=https://www.koule.cz/tag/popelka/&psig=AOvVaw0iRrMne2nSxHNTXgHh5ItH&ust=1520364748813266
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5w9zJ9tXZAhVFLFAKHbraD6wQjRx6BAgAEAY&url=https://www.vecteezy.com/vector-art/127914-free-barman-server-at-the-bar-vector-illustration&psig=AOvVaw2FTmtvckKN8mdPr1VCTNS8&ust=1520364845972442
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Jakou akci jste si během 4 let nejvíc užili? – 4. C 

Ani 4. C jsme nenechali bez poskvrny. Maturanty ze4. C jsme si pravděpodobně všichni 

spojili se skvělými Havajskými hrami, a tak nás napadlo se zeptat, jakou akci si vlastně za 

celé 4 roky na naší škole nejvíce užili právě oni?  

 Garden party, protože jsme si ji zrealizovali 

 Erasmus (Anglie, Itálie), zkušenosti 

 Erasmus – Itálie 

 Vánoční Vídeň 

 Erasmus, zkušenosti s prací v zahraničí. 

 Žádnou 

 Erasmus – Anglie, konečně jsme jeli někam dál, bohužel jen někteří vybraní 

 Adaptační kurz, nové lidi a zábava 

 Erasmus – Anglie 

 Bohémské hry, organizovala je naše třída 

 Akce při rekreologii 

Sekerešová Jana, Sádecká Denisa 2. LH 
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Rozhovor s Petrem Dzingelem  

V tomto čísle časopisu jsme se rozhodli udělat rozhovor se 

studentem Petrem Dzingelem ze 4.C . 

1) Ahoj Petře, jak se dnes máš? 

Ahoj, dobře. 

2) Jak ses dostal ke skládání hudby/hraní jako DJ? 

Když jsem byl malý, dost mě zajímalo, jak vznikají skladby, které se hrají v rádiu, atd. Věděl 

jsem, že nespadnou jen tak z nebe, ale že to někdo musí složit/nahrát. Zhruba před 4 roky 

jsem se dostal k elektronické hudbě (EDM) a zjistil jsem, že většina skladeb se tvoří 

v hudebním programu, který si můžete koupit a pak v něm následně složit celou písničku. Byl 

jsem tím naprosto uchvácený, a tak to celé začalo. Vytvořil jsem si pseudonym – Victor 

Tellagio – pod kterým vystupuju a začal jsem skládat mé první písničky. Díky skládání se ze 

mě stal taky Dj. Po nějaké době už měli moje tracky (skladby) nějakou úroveň a já si řekl, že 

by bylo fajn to někam poslat. Díky tomu, že jsem touhle scénou totálně uchvácen, věděl jsem, 

že v ČR existuje festival, na kterém vystupují světoznámí djové, kteří tento žánr hrají. Byl to 

festival Mácháč, který se koná u Máchova jezera, a na který chodí asi 10 000 lidí. V roce 

2016 vypsali soutěž, ve které jim ostatní hudební producenti mohli poslat jejich skladby a oni 

následně vyberou 3 skladby, které se jim nejvíce líbí a vydají je na svém vydavatelství 

(skladby si pak bude moci na internetu člověk koupit).  No a tak jsem si řekl, že bych to mohl 

zkusit. Poslal jsem tam tedy svou skladbu a ani jsem nedoufal, že se něco stane.. Za 2 měsíce 

mi přišel e-mail, že jsem byl vybrán porotou na 2. Místo, a že k tomu dostávám možnost 

vystoupit na festivalu a zahrát tam hodinové vystoupení. Bylo to všechno super, až na to, že 

jsem v tu dobu vůbec nevěděl jak hrát/vystupovat jako Dj. Měl jsem přesně 2 měsíce do hraní, 

takže jsem se začal v tomhle oboru dost vzdělávat, půjčil jsem si vybavení a každý den až do 

festivalu nedělal nic jiného, než cvičil. A v pátek 19. 8. 2016 jsem tedy měl moje první hraní 

jako Dj. Od té doby jsem tomu začal dávat 200% (jak skládání, tak hraní) a pořádně se to 

rozjelo. 

3) Jak dlouho se tomu věnuješ? 

Už asi 4 roky. 
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4) Chodí ti hodně nabídek ohledně hraní například v klubech? 

Ano, chodí, vlastně tolik, že je musím kolikrát odmítat. Teď dokonce řeším i hraní v Belgii, 

tak uvidíme, jak to dopadne.  

5) Máš nějaký hudební vzor? 

Snažím se poslechnout si úplně všechno, abych měl hudební 

rozhled pro moje skládání, takže jestli máš na mysli někoho 

konkrétního, tak to asi nemám. Samozřejmě znám spoustu 

hudebních producentů, které bych tu mohl jmenovat a kteří mě 

ovlivňují, ale to by bylo na dlouho. 

6) Kolik jsi vydal svých tracků/skladeb? 

Dohromady si lze poslechnout mých 13 skladeb, které jsou všechny na 

soundcloud.com/victor-tellagio. Pak mám ale skladby, které ještě nejsou mezi veřejností nebo 

které jsem si složil jen pro své Dj sety (hraní jako Dj). Takže tak dohromady mám přes 40 

tracků (skladeb). 

7) Jaký je tvůj cíl? 

Můj největší cíl je dostat se pod velkou zahraniční agenturu, která by si mě vzala pod svá 

křídla a zařizovala mi hraní po celém světě, jako to dělá spousta zahraničních Djů. Tady u nás 

jsou sice dobré festivaly a kluby, nicméně je tu na Dje ve většině případů nahlíženo jako na 

někoho, kdo pouští různé písničky na diskotéce a ne na někoho, kdo už v dnešní době skládá 

vlastní skladby a reprezentuje svůj styl hudby.  V zahraničí existují festivaly, kam na Dje 

chodí až 80 000 lidí, jako např.: festival Ultra v Miami. Takže na takovouhle úroveň bych se 

chtěl jednou dostat a chtěl bych být první, který to z České Republiky dokázal, protože tu 

nikdo takový doposud není. 

8) Teď ohledně cestování. Do jakých zajímavých zemí ses podíval? 

Byl jsem ve Španělsku, Itálii, Rakousku, Anglii, Maďarsku, Slovensku, Turecku, Spojených 

arabských emirátech, na Srí Lance, v Číně, Thajsku, Barmě, Vietnamu, Malajsii, Hong 

Kongu. 
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9) Máš nějaký zážitek z cest, o který se chceš podělit? 

Zážitků je spousta, radši než o zážitek bych se chtěl podělit o celkový dojem, který na mě 

nechaly konkrétně asijské země (Srí Lanka, Barma, Malajsie, Thajsko). Tam jsem si vlastně 

uvědomil, že štěstí člověka nespočívá v univerzálním modelu, který se nám dnešní společnost 

snaží podsouvat. Přístup k životu je tam totálně jiný, než co známe tady u nás. Lidi tam jsou 

přející, navzájem se podporují a respektují jeden druhého. Nepotřebují nutně baráky a nová 

auta, jsou šťastní z maličkostí, což na mě udělalo fakt velký dojem. Každému bych 

doporučoval navštívit nějakou tuhle zemi, aby člověk viděl, že to jde i jinak. 

10) Na co jsi opravdu pyšný? 

Nejvíc asi na to, že si mě vybralo největší vydavatelství na světě 

(Spinnin Records) a vydalo mi v lednu mou skladbu (skladba je 

dostupná online a lidé si ji mohou zakoupit). Stal jsem se tak 

prvním Čechem, který oficiálně vydal na tomhle vydavatelství, 

kde v minulosti vydávali lidé jako např. Martin Garrix. Na to 

jsem dost pyšný. 

11) My moc děkujeme za rozhovor, měj se hezky! 

Já děkuji. 

 

 

 

Horníková Eliška, 2. LH 
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Čím pro vás byla přínosná odborná praxe? – 4. H 

 

Velkou část studia na naší škole žáci 4. H strávili na odborné praxi, ať už u nás na škole,  

v zahraničí nebo v Grandhotelu Pupp, kam žáci pravidelně jezdí získat nové zkušenosti. Proto 

jsme se jich zeptali, co jim odborné praxe do života přinesly? 

 

 Praxe v Grandhotelu Pupp – Praxe v Puppu je pro mě 

nezapomenutelná. 

                                                             Občas náročná práce. 

 

 Praxe ve škole – Přínosné, bylo skvělé pracovat s paní 

učitelkou Štrossovou. 

                                       Každá zkušenost je dobrá.  

                                       Nemám si na co stěžovat. 

 

 Praxe v Irsku – Zlepšení Aj, nové zkušenosti. 

                                     Dala mi rozhled a nové kamarády. 

                                    Velmi přínosné, naučila jsem se jazyk. 

                                    Poznání nových kultur, lidí, zvyků a jídel, 

zdokonalení v konverzaci v angličtině. 

 

 

 

      Čimerová Nikola, Motyčková Kateřina 2. LH 
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Jaké šaty jste si pořídily na maturitní ples? 

Redakci naše časopisu tvoří převážně holky (Promiňte, kluci!) a tak nás nezajímalo nic jiného, 

než jaké šaty si na svůj maturitní ples vybraly holky ze 4. LH!  

A že prý se bylo na co koukat! 

 Dlouhé červené, zdobené kamínkama a krajkou s výstřihem do V. Půjčené.  

Cena: 3.000,- 

 Dvoudílné, dlouhé a krémové šaty + 

šperky: náušnice. Půjčené. Cena: 3.500,- 

 Černobílé, dlouhé šaty s korzetem. Cena: 

3.000,- 

 Růžové korzetové šaty zdobené 

kamínkama. Cena: 800,- + záloha 500,- 

 Bílé korzetové. Cena 3.500,-   

 Dlouhé, meruňkové šaty. Půjčené. Cena 

3.000,- 

 Krémové korzetové bez ramínek. Cena 4.100,- 

 Červeno-černé, dlouhé šaty. Cena 3.500,- 

 Korzetové, dlouhé a růžové šaty. Cena 2.500,- 

 Dlouhé tmavě modro-bílé šaty. Cena: 3.000,- 

 Tmavě zelený korzet vyšívaný zelenými kamínky + sametová sukně. Cena: 2.800,- 
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Rozhovor s Nelou Seidlerovou 

Kromě Petra jsme si dovolili vyzpovídat i studentkou 4. LH, 

Nelu Seidlerovou, která svou zálibu našla v koních a práci 

s nimi.  

1) Jak dlouho se věnuješ jízdě na koni?  

Jízdě se věnuji 6 let. 

2) Čemu (jakým disciplínám) se při jízdě na koni věnuješ? 

Hlavně parkouru. 

3)Byla jsi na nějaké soutěži? 

Ano, byla.  

4) Kde jezdíš na koni? 

V Trojovicích. 

5) Jak se jmenuje tvůj kůň? 

Jmenuje se Sally. 

6)Věnuješ se nějak hipoterapii? 

Zkoušela jsem ji jednou, ale pro mě jako pro zdravého člověka to nemá smysl, ale pro lidi 

s nějakým handicapem určitě ano. 

7)Jaké máš plány do budoucna? 

Dosáhnout lepších výsledků. Třeba na soutěži a tak… 

8) Děkujeme Ti za rozhovor a přejeme hodně úspěchů v koňském sedle. 

Děkuji.                                

  Kosina David, 2. LH 
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Co si myslíte o ZOH 2018? 

Na pravděpodobně nejočekávanější sportovní událost roku 2018 jsme se rozhodli zeptat žáků 

4. LT. Co si myslí o letošních Olympijských hrách v Pjongčangu a jaká disciplína se jim 

nejvíce líbila?  

1) Co říkáte na letošní ZOH? 

Letošní ZOH byly z mého pohledu pro naše sportovce velice úspěšné a přínosné 

     Hodně úspěšné 

     Super 

     Byla to zábava 

     Úspěšné hry 

     Skvělý 

     Z hlediska úspěchů vydařené 

     … 

2) Jaká disciplína se vám nejvíce líbila? 

    Skoky na lyžích 

    Biatlon 

    Hokej 

    Krasobruslení 

    Obří slalom 

    Boby 

    Curling      
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Konečně maturitní plesání… 

Dne 24. 3. 2018 se většina z vás zúčastnila maturitního plesu tříd 4. C, 4. H, 4. LH a 4. LT. 

Tento ples proběhl v Regionálním muzeu Chrudim a byl doprovázen bohatým programem. 

Kromě bu bble show Pavla Rollera se na parketu objevila i barmanská show Štěpána Stratílka, 

v rytmu latinsko-amerických tanců nám ukázali své dovednosti Adam Kout a Markéta 

Richterová a půlnoční vystoupení nám předvedlo taneční studio hroch Pardubice. 

Všichni z nás na nějakém maturitním plese 

již byli, takže nějaký ten program už 

známe. Nejprve přišla na řadu předtančení 

maturantů. Ale nebyla to taková ta nudná 

vystoupení, při kterých prarodiče ronili 

slzy a přátelé s rodiči usínali. Tyhle tance 

prošoupaly parkety! Dodnes nedokážu říct, 

zda byli nadšení víc maturanti, či 

publikum. Každopádně to stálo za vidění! 

Po proslovech následovalo šerpování. Opět se dostáváme k samé podstatě stereotypních, či 

velmi originálních nástupů pro šerpy. Pro ostatní to byla příležitost si zařvat a házet na hlavy 

maturantů nějaký ten přebývající peníz. Ovšem díky konceptu nástupů jste se díky 

moderátorovi, Vladimíru Bártovi, dozvěděli spoustu věcí právě o člověku, kterému jste stříleli 

mince do ucha, oka, či výstřihu. Hodně o takové osobnosti vypovídá i zvolená píseň během 

cesty k šerpě. 

Po tom, co byli již všichni maturanti ověšeni, následoval volný program. V tomto časovém 

úseku se mělo čas předvést i publikum. K tanečním kreacím všech účastníků hrála skupina 

Normal 03. Vzhledem k pestrému repertoáru jste na parketu mohli vidět tančit své 3leté 

sourozence, ale i rodiče s prarodiči. Prostě se bavili i mladí, i starší, i veselí, i střízliví. 

Opět po nějakém čase následovalo zašlapávání šerp. Jak to bývá zvykem, neobešlo se to bez 

menších problémů. Někdo to vzal příliš vážně a šerpu roztrhl, někdo to moc vážně nebral  

a vůbec nepřišel, či měl jiné starosti u barm… u fotografa. Každopádně nakonec vše proběhlo 

v pořádku. 

Chtěla bych ještě dodat, že poděkování učitelům, třídním učitelkám, řediteli, rodičům  

a ostatním, kteří nám byli oporou, je zbytečné, protože to slova vyjádřit nedokážou. 

Nakonec bych za všechny maturanty chtěla říct, že ples jsme si užili, jak nejvíc to šlo,  

a jsme rádi, pokud nás někdo z vás podpořil. Vezměte si ponaučení z našeho plesu  

a vzpomeňte si na nás, až budete mít vlastní. Pamatujte ale na jedno…  

 

 

Noc fantazie nikdy neskončí!                           Za všechny maturanty Slámová Veronika, 4. C 
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Závěrečné slovo 

A je tu konec! Další - již v pořadí třetí - číslo našeho časopisu se uchýlilo do svého konce. My 

bychom tímto chtěli moc poděkovat všem třídám za jejich odpovědi a angažování se v tomto 

čísle. Pevně věříme, že se jim maturita vydaří a ještě jednou jim chceme popřát hodně štěstí. 

Pokud byste měli něco zajímavého, čím byste chtěli do dalšího čísla přispět, moc rádi to 

uvítáme! Doufáme, že jste si čtení užili a tak zase u dalšího čísla!  

šéfredaktorka, Sekerešová Jana, 2. LH 

 

 

 


