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Při tvorbě letošního prvního čísla mě zaujal počet témat, který se
v redakci sešel. A vlastně nejen počet, ale jejich šíře. Nejen obligátní
vánoční akce školy, ale i reportáže, cestování, rozhovor, výlety se studenty a mnoho dalšího. Výsledkem toho je poměrně nabité číslo, kdy
do poslední chvíle nebylo jasné, zdali se všechna témata do časopisu
vejdou... Teď již hrdě můžeme říci, že ano!
Běžně začínám editorial něčím, co mě zaujalo v době tvorby čísla.
Ne že by nebylo o čem psát - adventní čas, přelom roků 2016/2017,
sportovní či kulturní zážitky... Dnes to trochu pozměním a pozvu Vás
do dalšího čísla, na kterém již teď intenzivně pracujeme! Bude to číslo,
které jsme pracovně nazvali "Erasmové šílenství". A proč? Naše škola,
jak již víte je součástí dvouletého sportovního projektu Erasmus+. V
minulém čísle jste si mohli počíst o meetingu v Polsku, v současném
čísle o projektovém setkání v Rakousku, no a příště to bude o !čtyřech! setkáních. Tedy - Lotyšsko (leden 2017), Finsko (březen 2017),
Česko (duben 2017) a výroční meeting opět u nás, který bude v červnu 2017. A moc se na naše projektové partnery těšíme a doufáme, že
se jim u nás bude líbit. A jak je naším dobrým zvykem, naši redaktoři
vše pro vás zaznamenají a podají zprávy:).
Přeji za všechny členy týmu příjemné jaro a na viděnou u dalšího
čísla, které vyjde v polovině června 2017.
Marek Švadlena, Editor
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AKTUALITY ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA
Výživa zvěře

- Mgr. Tereza Horská

Ve spolupráci se žáky sekundy a tercie jsme vytvořili projekt-dioráma, věnující se přikrmování zvěře v době
strádání, tedy v době, když leží sněhová pokrývka v lese a zvěř v lese má nedostatek potravy. Připojili jsme i
informace, čím konkrétní zvěř přikrmovat. Mohlo by se totiž stát, že místo pomoci naopak zvěři nesprávným
pokrmem spíše uškodíme.
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Adventní výprava do Vídně - Mgr. Marek Švadlena & Tomáš Studenovský, KVARTA
Jako již tradičně, i letos Táborské soukromé gymnázium vyrazilo v předvánoční čas do některého z blízkých
evropských měst, kde jsme mohli nasát atmosféru Vánoc, podívat se po památkách a dát si něco dobrého na
vánočních trzích. Pro rok 2016 jsme se rozhodli pro Vídeň, rakouské hlavní město. Místo výstupu bylo naproti
vídeňskému Hofburgu, přes jehož zahrady jsme prošli do samého středu města.Tomu vévodí bazilika svatého
Štěpána.Vyzdvihněme výstavu „Sixtinská kaple“, která se konala v místním Votivkirche a návštěvu Stephansdomu s výhledy na město. A úplně na konec jsme měli možnost si v Hofburgu prohlédnout originální korunovační klenoty Rakouska. Tak kam příště?

VYDAVATEL
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Zavadilská 2472, 390 02 Tábor

email: sekret@tabsg.cz
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Netradiční setkání s medičkou

- Mgr. Jaroslav Dvořák

Dne 14. prosince 2016 navštívila naši školu absolventka Pavla Zvonařová, která momentálně studuje
6. ročník lékařské fakulty v Plzni.
Pro seminaristy z biologie z oktávy a septimy si připravila poutavé povídaní o studiu medicíny, typických
slastech i strastech mediků a životě v Plzni, dokonce měla i několik tipů týkajících se přijímacích zkoušek.
Velkým pozitivem byla také její otevřenost a ochota odpovídat na zvídavé dotazy. Posléze se studenti rozdělili
do skupin na tři různá „stanoviště“. Na prvním si mohli vyzkoušet a trénovat základní chirurgické techniky uzlování, na dalším stanovišti si následně dobrovolníci tyto uzly procvičili v praxi (snažili se sešít řezy na vepřové
nožce) a na posledním stanovišti přišlo na řadu testování vědomostí. Pak studenti dostali ukázky z testu, který
odpovídal přijímacím zkouškám a zaměřený byl převážně na lidskou anatomii a na latinu. Každý seminarista si
poté sám mohl udělat názor o svých schopnostech a znalostech.
Jelikož se semináře účastní několik aspirujících lékařů, jednalo se rozhodně o velice přínosné poledne.

3

ZÁVĚR POLOLETÍ VE ZNAMENÍ BESED A EXKURZÍ

- Mgr. Markéta Švadlenová

Letos připadl den, kdy se vydávalo pololetní vysvědčení, na úterý. Dva dny pak pokračovala
výuka nového pololetí a v pátek nadešel víkend, prodloužený o den pololetních prázdnin. Co
podniknout, abychom dnům kolem vydání vysvědčení, i když „jenom“ pololetního, dali trochu jiný
náboj, než jsou běžné školní dny? Takže jsme během týdne uspořádali řadu akcí:
V pondělí jsme absolvovali zajímavou besedu paní Moniky Slunečkové, která má na starosti soutěž
Cemach, organizovanou izraelským velvyslanectvím. Určitě se budeme účastnit i dalšího ročníku.
Soutěžit je možno v části výtvarné, literární a počítačové. V minulých ročnících jsme byli velmi
úspěšní.
V úterý byl program pro třídy od primy po kvintu pod taktovkou Martina Dvořáka a jeho
spolužáků ze sekundy. Martin je aktivním členem záchranářského kroužku a své vědomosti předal
ostatním studentům naší školy, zkoušely se „naživo“ praktické úkony první pomoci a záchrany
života v krizových situacích a studenti také absolvovali „záludný“ vědomostní test.

A středa – první den nového pololetí? Ta byla vyhrazena pro nejmladší žáčky ZŠ: 1.A a 2. A a
studenty třídy prima. Spolu se svými vyučujícími se vydali na exkurzi do Prahy, kde si prohlédli
fascinující a rozsáhlou výstavu Lega v areálu pražského Výstaviště v Holešovicích. A co jsme
tam viděli?
100 maket modelů z několika miliónů Lego kostek, sochu fotbalisty Roberta Lewandowského
v měřítku 1:1 ze 70 tisíc kostek, sochu Martiny Navrátilové v měřítku 1:1 z 50 tisíc kostek,
největší atrakci výstavy, jedenáctimetrový Titanic postavený z půl milionu!!! kostek, modely různých scén ze života, z historických i filmových scén, moderní i starobylé architektury. Největší
pozornost podle dětských obličejů přilákal Titanic a expozice stavebnic ze světa Star Wars.

Svým spolužákům z 2. ročníku a sexty prezentoval Ota Podlipný fotografie z týdenního projektu v Lotyšsku, zaměřeného na běžecké disciplíny. V projektu Erasmus+ je nás tentokrát 5 partnerských škol a každá škola má za úkol představit a rozvíjet jinou sportovní disciplínu. V Lotyšsku
účastníci bydleli v tréninkovém středisku národního týmu a využívali jejich areál, vyzkoušeli si nejen
běžky, ale i biatlon a další.

Zanedlouho poté dostali žáci (a někteří i své úplně první - naši prvňáčci a primáni) pololetní
vysvědčení. Někdo byl spokojenější, někdo méně, ale celkově to dopadlo dobře!

MLÁDEŽNICKÉ FÓRUM

- Mgr. Jaroslava Vondrášková

V rámci Zdravého města bylo opět pořádáno dne 9.11.2016 Mládežnické fórum Zdravého města Tábora. Akce se uskutečnila ve velkém sále Střelnice. Naši školu reprezentovali studeti Sabina Šmejkalová a Jan Novák z tercie, Tomáš Studenovský z kvarty, Oliver Kukla z
kvinty
a Petr Milichovský ze sexty. Studenti diskutovali o situaci
v našem městě a zabývali se aktuálními problémy města Tábora. Práce
probíhala formou brainstormingu a konečný výběr nejožehavějších 10
problémů, které trápí studenty ,se vybíral formou panelové diskuse.
Naši studenti se zúčastnili také Veřejného fóra Zdravého města Tábora v odpoledních hodinách s účastí nejen studentů, ale i široké táborské veřejnoti, kde pracovali u stolu mladých.
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MINISTR OBRANY ČR U NÁS

JULIANA JIROUSOVÁ

- Mgr. Marta Arnold Sýkorová

V pondělí 12.12.2016 navštívil naše gymnázium pan ministr obrany
Martin Stropnický. Hned ve dveřích nás překvapilo jeho oblečení –
všichni jsme čekali politika v obleku, on ale měl na sobě tmavě zelené
kalhoty a maskáčovou bundu. Přijel k nám od „svých vojáků“, kde se
prý takto cítí lépe. Pověděl nám krátce o svém studiu na gymnáziu (on
sám je zastánce gymnázií a teprve pozdější specializace), cestování po
světě, mluvil obecně o práci, jak jsou důležité nejen peníze, ale také aby
člověka práce těšila.
Trochu dělal reklamu pro „svůj resort obrany“, dozvěděli jsme se,
jaké možnosti armáda nabízí. Na dotazy studentů neodpovídal nudnými
frázemi politiků, nýbrž vlastními myšlenkami. Nejvíce mne zaujal jeho
názor, že je přeci normální platit daně, být férový a chovat se slušně,
nepotřebujeme na vše detailní zákony, které budou všechno upravovat
a nařizovat. Člověk, který má v sobě elementární morálku, se chová
správně bez ohledu na to, zda na dotyčnou situaci zákon je či není.

SOUTĚŽ "O TÁBORSKÝ STŘÍBRNÝ POKLAD"

- Mgr. Jaroslava Vondrášková

- Nela Šafrová, SEKUNDA

Narodila se 17.9. 1943 ve Staré Říši. Jejím otcem byl akademický
malíř Otto Stritzko. Matka Marie, také malířka, byla jednou z dvanácti dětí vydavatele knih Josefa Floriana ze Staré Říše. V roce 1961 maturovala na jedenáctileté střední škole v Telči (dnešní gymnázium).
Roku 1964 odešla do Havlíčkova Brodu, kde v psychiatrické léčebně nastoupila jako arteterapeutka. V roce 1972 se seznámila s manažerem Plastic People Ivanem Martinem Jirousem. S mnoha dalšími navštěvovala koncerty zakázaných undergroundových skupin. V roce 1976
se za Martina Jirouse provdala. Vzápětí následoval proces s Plastiky
a Jirous byl uvězněn. Po jeho propuštění podepsali oba Chartu 77. Jirous byl zavřen ještě dvakrát,
mezitím se v roce 1980 narodila první dcera Františka, o rok později Marta. Martin se vrátil z vězení v roce 1985 a po krátké době se manželství rozpadlo. Následovala sedmiletá malířská přestávka,
kterou přerušila kresbami pastelkami na papír. Až do současné doby kreslí obrázky v duchu imaginativního realismu s náměty převážně náboženskými. Na podzim jsem měla možnost se s touto
dámou potkat a připravit pro vás rozhovor, který si můžete i níže přečíst.

Jak vzpomínáte na svá školní léta?
,,Moje školní léta byla taková dosti pochmurná, protože jsem byla z tzn. tmářské rodiny a pronásledovali mě,
kvůli tomu, že jsem chodila do kostela. Byli na mě všelijak protivní, to bylo jen v obecné škole ve Starý říši,
ale potom jsem se dostala na tehdy jedenáctiletou školu a tam už to bylo celkem slušné. Ano, taky tam byl
takový ředitel, děsný komouš, ale oni už jsou všichni po smrti tak radši o nich nebudu povídat nic špatného."
Také jste se seznámila s Václavem Havlem, jak na Vás zapůsobil?

Dne 3. 11. 2016 se v rámci dne otevřených dveří soukromých škol na Táborském soukromém
gymnáziu a Základní škole opět konala soutěž „ O Táborský stříbrný poklad“. Zúčastnilo se 52
žáků ze základní školy v Čekanicích a ZŠ Zborovská.V soutěži se objevily otázky týkající se našeho
regionu, vědomostní otázky z českého jazyka, dějepisu, biologie, matematiky i obecných znalostí.
Také si žáci trénovali svůj postřeh a učili se pracovat v týmu. Závěr soutěže byl velmi dramatický.
V této části sázeli účastníci body, které dosud získali. Pořadí se díky risku některých týmů a jejich
velmi dobrým znalostem změnilo a vítězným družstvem byl tým kapitánky Verči ze ZŠ Zborovská.
Soutěž se dětem velmi líbila a odcházeli všichni s příjemnými zážitky.

,,Václav na mě zapůsobil velmi dobře, byl sympatický. Martin měl s Václavem schůzku v hotelu a pozdě v noci
přišli k nám a ještě tam domlouvali různé ty tajné věci."
Jak se propašovali z vězení Magorovy labutí písně?
,,Ano to je velmi zajímavé. Jiří Gruntorád byl ve vězení a Dana Němcová za ním přišla na návštěvu. On tehdy
neměl žádné příbuzné, tak jí tenkrát povolili návštěvu. On jí políbil a při polibku šikovně jazykem přistrčil
papírky s labutími písněmi do jejích úst.
Jaké bylo vaše největší životní dobrodružství?
,,Já jsem dobrodružství zažila moc, ale moje největší dobrodružství bylo, když jsem se seznámila se svým
mužem. Stalo se to myslím v r.1972 nebo trochu později. Bylo to ve vinárně u Zpěváčků a on tam seděl ještě
se svým kamarádem spisovatelem Evženem Brikciusem a já jsem tam byla s partou lidí a protože se všichni
navzájem znali, tak jsme si sedli k nim. Martin s Evženem tam vymýšleli různé legrácky a hlouposti. Mě to tak
zaujalo, co tam ti kluci vyvádí...Tak jsem se s Martinem seznámila a po nějaké době jsme spolu začali chodit.
Jaké je Vaše životní krédo a co byste poradila nám mladším do života?
,,Určitě bych poradila snažit se říkat vždycky pravdu a nebrat se moc vážně.To je velice důležité, aby člověk
sám sebe nepřeceňoval."
Foto a kresby: Archiv Juliany Jirousové
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PŘÍPRAVY BYLY NEKONEČNÉ

-Tereza Holá, OKTÁVA

Přípravy byly nekonečné, ale nakonec jsme se 10.12. 2016 konečně dočkali našeho maturitního
plesu. Vybrali jsme si námořnické téma, a tak vše bylo laděno do tohoto stylu, modrobílé balónky
a další dekorace. Když se v sedm hodin večer otevřely vstupní dveře a davy lidí se hrnuly dovnitř,
všem maturantům stoupal tlak. Hned u dveří se holky ujaly prodávání tomboly a maturitních novin,
které se velmi povedly, můžete se v nich dozvědět o každém z nás.

Ples tedy oficiálně začal. První v pořadí bylo taneční vystoupení skupiny Fresh dance Tábor. Pak
následoval očekávaný nástup, kterého jsme se všichni báli, protože jako třída necháváme vše na
poslední chvíli a ani nácvik nástupu nebyl výjimka, naštěstí se nám povedl, každý dostal svou šerpu a
sklenku se šampusem, ještě fotku na památku a nástup byl za námi. Nesmím zapomenout na skvělé
proslovy, jak mých spolužáků, tak i vedení školy a naší skvělé paní učitelky Zedníkové, která byla
nachlazená a nemohla moc mluvit, ale i tak to zvládla na jedničku. Další taneční skupina, SK Viktoria
Tábor, předvedla úžasnou show.Všechno holt bylo skvělé:) !

MIKULÁŠ VE ŠKOLKÁCH

Dne 5. prosince se někteří studenti Táborského soukromého gymnázia vydali předvádět Mikuláše a jeho společníky po školkách v Táboře. Začali jsme srazem na autobusovém nádraží a postupovali směrem do MŠ Kollárova, kde jsme se někteří teprve zaučovali v tom, jak být strašidelný
čert nebo hodný andílek. Deti dostaly za báječné hudební výkony a básničku malý balíček sladkosti
a poučná slova od Mikuláše. Potom jsme pokračovali do MŠ Vančurova, kde jsme si parádně zaskotačili.

Nakonec jsme se vydali autobusem do Dražic, kde jsme se vydali nejen do školky, ale dokonce
i do školy, kde jsme se už doopravdy pořádně vyřádili! Po celou dobu nás doprovázela, hlídala, povzbuzovala a zároveň krotila paní učitelka Horská. Nesmím zapomenout zmínit, že skoro ve všech
školkách jsme dostali občerstvení a čaj, za což jsme samozřejmě byli, v tom ne moc teplém počasí,
neskutečně rádi! Děkujeme! Myslím že my i děti, si Mikuláše užili, a rozhodně se těšíme na příští
rok.

MIKULÁŠ NA TSG a ŽŠ

Pomalu se nám blíží půlnoc, a tak je čas na rozdání hlavní tomboly a vydražení dortu s logem
naší školy. Ceny byly rozdány a dort se vydražil za 3700,- korun, myslím, že je to dost slušná částka.
Půlnoc odbila a my jsme se připravili na půlnoční překvapení. Vzali jsme si na sebe námořnická
pruhovaná trika a šli na parket, začali jsme tancovat na písničku Crazy froga, byla to velká radost
a všichni si to užívali.

- Nela Šafrová, SEKUNDA

- Mgr. Marek Švadlena

Mikuláš si počíhal i na naše žáky! Rej čertů a andělů rozvířil jinak klidné dopoledne
na Táborském soukromém gymnáziu a Základní škole. Hlavně v první a druhé třídě
sklidili velké ovace především za dárečky v
podobě stavebnic. Za parádní výkon (a reprezentaci na poli čertovském) bychom za
vedení školy rádi poděkovali z primy Lydii
Ondrové, Aničce Volemanové a ze sekundy
Nele Šafrové, Martinu Dvořákovi, Dominiku Kramperovi a Kristýně Honomichlové.
Tak zase za rok - a Mikuláš vzkazuje - "Děti
nezlobte, všechno vidím!"

Na závěr chci poděkovat všem, kdo nám pomáhal s přípravou, aby se ples povedl. Kapele Elizabeth, tanečním skupinám i tanečnici poledance, fotografům, také rodičům, kamarádů a všem, kdo
si s námi užili náš maturitní ples!
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ŠKOLNÍ AKADEMIE

- Mgr. Marek Švadlena

VÁNOČNÍ...

- Nela Šafrová & Kristýna Honomichlová, SEKUNDA

V rámci Vánočního času jsme si my dvě pro vás připravily Vánoční básničku a osmisměrku. Slova,
která v ní budete hledat, jsou uvedena právě v básničce. A kdybyste nevěděli, nápovědu najdete
hned pod osmisměrkou. Hezkou zábavu!
Zimu má snad každý rád,
sníh, to je náš kamarád.
Někde teprv začíná,
jinde padá.
Lyže, snowboard vyndejme
a na svah se vydejme.
Koulování vždy a všude,
díky tomu sranda bude.

Letošní akademie školy se konala 20. prosince a opět se uskutečníla v prostorech sálu Univerzity Tábor. Zaplněný sál sledoval vystoupení všech tříd. Letošní ročník se mimořádně povedl, nota
příběhů a vystoupení byla pozitivní a všichni se naladili na vánoční atmosféru o něco dříve! Sledujte
fotografickou reportáž, z celé akademie, kterou jsme pro vás připravili.

Petr si vzal rukavice, čepice a kalhoty,
ve dveřích si uvědomil,
že zapomněl na boty.
Kopec sněhu ho dost láká,
tak postaví sněhuláka.
A tomu dá hrnec,
to je básně konec!
		

Nela Šafrová
Ukrytá slova: KAMARÁD, LAVINA, LYŽE, BOTY, HRNEC, KOPEC, SRANDA, ČEPICE

HUDEBNÍ TALENT ROKU TSG

- Dilara Demir, TERCIE

Dne 2. prosince se od 12:30 konala soutěž "TSG hledá hudební talent", kterého se zúčastnilo
celkem 17 soutěžících studentů od primy až oktávy. Vítězkou se stala Karolína Stachová z kvinty,
která zazpívala a zahrála na kytaru klasickou rockovou baladu "The House of the Rising Sun".
Na druhém místě se umístila Eva Nemravová ze septimy s Michaelem Sovadinou z oktávy, kteří
zazpívali "I See Fire". Na třetím místě se se svým "Preludiem" umístila děvčata z primy - Veronika
Zdeňková, Lydie Ondrová a Barbora Jedličková, které tancovaly za doprovodu klavíru, flétny a
trianglu. Z 1.A a 2.A zazpívalo pět děvčat - Adriana Kasardová, Natálie Potužníková, Stella Posavádová, Denisa a Šárka Čápovy a na klavír zahrál Štěpán Sova.
Bylo velmi těžké určit vítěze, proto se porota jednohlasně shodla na tom, že vítězi budou
všichni účinkující. Pro všechny účinkující byly připraveny pamětní listy, čokoláda, čerstvě upečenéhouslové klíče a poukázka do knihkupectví.
Děkujeme za přípravu a hladký průběh Mgr. Martině Švadlenové, Mgr. Ivě Stradové a Mgr. Jarmile
Lambertové.Ty také spolu se studenty připravily nádherné originální výtvarně zpracované pamětní
listy.V neposlední řadě patří dík i soutěžícím.
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I. SETKÁNÍ PROJEKTU ERASMUS+ (WELS)

- Mgr. Markéta Švadlenová, Mgr. Aleš Mach

Náš nový sportovní projekt pokračuje ! Tentokrát se sešli učitelé tělocviku ze všech pěti partnerských škol u koordinátora – na BRG Wels Wallererstrasse. Během 5 dnů jsme uskutečnili
hospitace v hodinách tělocviku, zaměřené na basketbal, baseball a novou sportovní aktivitu, kterou
Rakušané nazývají „tchoukball“ – míčová hra dvou družstev, bezkontaktní, střílí se míčem (asi jako
házenkářským) na dvě malé čtvercové trampolíny jako na branky, princip je ten, že nesmí míč
spadnout, jinak má bod soupeř. Styl je podobný házené.
Ve všech sportech učitelé absolvovali jednak metodické hospitace v hodinách se žáky, vedené
učiteli TV a profesionálními trenéry potom měli sami nácvik jednotlivých herních činností a na závěr si zahráli a uplatnili jednotlivé probrané metodické principy. Ve florbalu mimochodem vyhráli,
pan učitel Samec se se 4 góly stal nejlepším střelcem zápasu.
Ve čtvrtek se také uskutečnil úžasný výlet do solných dolů Hallstatt a návštěva národního sportovního centra BSFZ Obertraun, což je obří sportovní komplex s několika víceúčelovými halami,
posilovnami, bazény, je zde 6 travnatých fotbalových hřišť a několik hřišť s umělou trávou. Tohoto
centra využívá BRG Wels na soustředění i na sportovní kurzy včetně lyžařského výcviku (Gosau je
vzdáleno 10km), zázemí zde využívají i profesionálové : fotbalové kluby jako AC Řím nebo Chelsea
(Petr Čech toto centrum několikrát navštívil). V pátek se kromě další hospitace uskutečnilo závěrečné zhodnocení celého týdne, naplánovali jsme také podrobnosti následujícího projektového
setkání – v lotyšské Madoně, zaměřeno bude na běžecké lyžování.
Celý projektový týden byl pro učitele velmi přínosný, absolvované sporty sice byly – až na zmíněný „tchoukball“ pro nás známé, stejně jsme se ale seznámili s pravidly a metodikou do hloubky a
porovnali si zkušenosti. Škola – Gymnázium Wels - je v rekonstrukci, ale nabízí svým žákům skvělý
sportovní program, 12 hodin TV týdně, výborné vybavení, krásné podmínky pro žáky i učitele.
Město Wels – partnerské město Tábora – nás přivítalo vlídnou atmosférou a již otevřenými adventními trhy. Tak na shledanou na další projektové schůzce, tentokrát s žáky i učiteli, v lotyšské
Madoně !
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