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EDITORIAL 

Drazí čtenáři,  

je na čase oslavovat, protože nyní můžeme pevně říct, že náš časopis vychází a 

vycházet bude. Jak mě to pro všechno na světě napadlo? Když vyšel první letošní 

AGIN, bylo hodně co zařizovat. Jakmile jsme si konečně vydechli, s hrůzou jsme si 

uvědomili, že další měsíc už klepe na dveře a všechno to začíná zase znovu. 

Začínaly nás obestírat mrákoty, ale se zatnutými zuby jsme se snažili a nakonec 

prolomili i to třetí číslo, před jehož tajemnou vlastností neexistovat nás všichni 

varovali. Ačkoli nejsem pověrčivý, musím si tímto editorialem vydechnout. 

Redakce začíná být zaběhnutá a dobře běží. Už takřka víme, že budeme existovat. 

Díky všem těm, kteří se na AGINu podíleli za vytrvalost. 

Nechci nic uzavírat ani ukončovat. Problémy v žádném případě úplně neskončily, 

ale s tímto ohledem zpátky se zase vrátit k naší činnosti. Náš časopis můžete najít 

v baru, čajovně, na vychovatelnách a ukázkové číslo vyvěsíme na nástěnce. 

Hlavním účelem AGINu je dokázat, že má smysl něco dělat. Nebojte se a začněte. 

Tadeáš Celý 

redaktor AGIN 



 

REPORTÁŽ Z AG  

 

Vrcholná akce roku: Ples AG 

 

 

Stalo se na AG 

Josef Novák 
 
josef1novak@seznam.cz 

Milí čtenáři, přinášíme Vám reportáž z plesu AG. Mnozí z Vás tento 

ples jistě navštívili a vědí, jak velká akce to byla. Aspoň pro připome-

nutí:  

 Místo konání: Dům kultury Kroměříž, 

  Čas: Večer+noc+brzké ranní hodiny  

 Ples Ag moderovaly studentky Karolína Pou-

lová a Alžběta Němčáková  

 

 Vystoupil  sbor AVE 

 středověké tance 

 dále moderní taneční skupina z Kroměříže  

 a proběhla i světelná show, kde kvůli tmě 

nebylo vidět na aktéry, ale pouze na 

světelné efekty 

 všechna vystoupení byla prokládána 

tanečními sériemi pro hosty.  

Nejdříve úvodním slovem přispěli hlavní 

organizátoři, jmenovitě pan ředitel 

Štěpán Bekárek, o. Martin Sekanina a 

náš smíšek, pan vychovatel Tomáš 

Zemánek. Po úvodním slovu násle-

dovala polonéza studentů AG, která se 

nesla v duchu valčíku. Všichni účastníci 

plesu byli doslova bez dechu.Po polo-

néze následoval program taneční čistě  

pro ostatní účastníky. K poslechu a 

tanci hrála hudební skupina One Clas-

sic. V přízemí hrála cimbálová muzika a 

v malém sále se vystřídaly tři mladé a 

nadějné kapely studentské a bývalo-

studentské.  

Vystoupení: 

Při průzkumu, který 

jsem prováděl, hod-

notila drtivá většina 

zúčastněných ples 

velmi kladně. Záporné 

názory se objevovaly 

pouze zřídka. Ples 

probíhal v nádherné at-

mosféře, Chtěl bych 

poděkovat všem 

zůčastněným 

Zdroj: Jaroslav Šafer photography 



 

REPORTÁŽ DM -AG 

Jak využít čas? Lukostřelba 
 

 

kroužky, akce a život ubytovaných na AG 

Prokop Ondráček 
prokopagin@email.cz 
 

 

Jak se zdá, s novými kroužky se v novém školním roce roztrhl 

pytel (např. o Biologickém okénku vás už informoval Tadeáš Ce-

lý). Na seznam kroužků přibyla i lukostřelba.  

Vznikla v listopadu. Už tehdy jsem byl dost zvědavý, jak to bude 

vypadat, a tak ve středu před třetí hodinou čekám před chla-

peckou vychovatelnou na vedoucího p. Součka, spolu se skupin-

kou asi deseti lidí. Po jeho příchodu se berou věci a odcházíme 

na zahradu, kde p. Souček rozestavuje terče. Ono se řekne, 

trefit se do terče, to nic není, ale po pátém výstřelu, kdy šíp 

opět zaletěl bůhvíkam a na rukou se vám začínají tvořit puchýře 

a terčovnici ne a ne trefit vás optimismus pomalu opouští. Po 

asi patnáctém výstřelu se konečně trefuji, nevím, zda to bylo 

větrem nebo tím že jsem mířil na jiný terč ale i malé vítězství je 

vítězství a počítá se J. Po asi půlhodině odírání prstů tětivou 

cítím, že se pomalu zlepšuju, šípy už nelétají kdovíkam, ale vět-

šinou se zabodávají kolem terče. A na konci hodiny je ze mě 

úplný mistr lukostřelby, trefuju terč asi každým třetím šípem. I 

přes odřené prsty, nespočet puchýřů a depresi z vlastního neu-

mětelství ale musím říct, že mě kroužek opravdu bavil. Člověku 

se nepoštěstí každý den, aby vzal do ruky něco takového jako 

luk. 

Proč rád střílíš z luku? Jak ses k tomu 

dostal? 

K lukostřelbě jako tako-

vé mě přivedla sága Hra-

ničářův učeň. Na luko-

střelbě mě nejvíc baví to 

umění, které člověk mu-

sí ovládat, aby trefil terč. 

Střílím asi dva roky.  

Tomáš Sladký 



 

REPORTÁŽ Z AG  

Den s Múzami 
 

 

Ještě se stalo se na AG 

Ivana Kopcová 

Rušno na chodbách, ze studentského baru se ozývá dav lidí, potlesk od vášnivých posluchačů 

recitační soutěže, když v tom najednou na vaše rameno zaklepe slečna Marplová (v podání V. 

Bečicové) a vy se na chvíli ocitnete ve světě záhad plného tajemství. O čem je řeč? 

 

     Malování na chodbách, múzy s básněmi, něco z umění jako např. záhady 

kolem Picassových obrazů nebo výstavka detektivních příběhů v knihovně, to 

všechno a mnohem víc čekalo na studenty o přestávkách. Také bychom neměli 

zapomenout na studentský bar, kde mezitím probíhala recitační soutěž, kterou 

moderovali Tadeáš Celý a Petra Slámková. Recitátoři odvedli obdivuhodné vý-

kony a zdá se mi, že i když nervozita dělala své, všichni se s ní náležitě poprali. 

Diváky mnohdy zaujal velice osobitý přístup na převlecích, ve kterých zúčastně-

ní recitovali jako např. Spejbl a Hurvínek (M. Peňázová a M. Frgalová), postava z 

Alenky v říši divů (J. Hradilová) nebo Pijácké písně (T. Burianová).  

   

  Nejen že urazil takovou dálku, a svou návštěvou naši školu poctil Hercule Poirot, 

který se usídlil ve zdejší čajovně, ale mohli jste se setkat i s šarmantním Sherloc-

kem Holmesem, přes kterého se dostal jen ten, kdo složil čtyřverší s vraždou. 

Aby o nevyřešené případy nebylo nouze, byla zde také doktorka Brennanová (A. 

Ondráčková) a skvěle ji doplňoval její partner Booth (L. V. Baar).  

Rok utekl jako voda a je tu opět únor  a s ním již tradičně přišel i Den s múzami. Tentokrát  si tuto akci s pomocí uči-

telů češtiny a výtvarné výchovy pod svá křídla vzali studenti 3.C a myslím si, že akce se jim v rámci možností, které 

nejsou vždy jednoduché, vydařila.                               

Celá akce, jak už bylo zmíněno, probíhala ve znamení záhad a tak není divu, 

že všechno působilo tak nějak "tajemně".  Cílem tohoto dne bylo studenty 

zapojit do plnění nejasných úkolů, řešení neuzavřených vražd nebo skládání 

básní, a z jejich zájmu můžu říct, že tento cíl byl zdárně splněn a další Den s 

múzami je úspěšně za námi.  

Kdo ví, na co můžeme těšit příště ...  



 

DOPORUČENÁ ČETBA  

Klasika i pro méně náročné 
 

 

Vlastní hodnocení a informace o knihách z doporučené četby 

Během dvou let jsem si všiml, že jsou knihy, které si studenti vybí-

rají raději. Většinou jsou to kratší knížky (ty spoří čas) s jednodu-

chým dějem (ty zase šetří mozek). Dost často jsou to dramata. 

Je na čase představit několik těchto tak populárních děl 

Tadeáš Celý 

tadecel@seznam.cz 

Shakespeare je jeden z nejznámějších  autorů vůbec. A Hamlet je jedno z 

jeho  nejznámějších děl. Zároveň je to ale kniha se strhujícím dějem a origi-

nální zápletkou. Dost často odrazuje studenty od Hamleta pocit, že jde o nud-

nou archaickou tragédii, ale Hamlet má rozhodně více rovin než jen tuto. 

Myslím, že není třeba vypovídat děj, ten by měl středoškolák znát. A tak stačí 

jenom sáhnout po správném překladu a můžete si užívat jedinečné dějové 

obraty, dobře vybarvené prostředí středověkého hradu. Zajímavé jsou i ně-

které filmové adaptace. 

William Shakespeare: Hamlet 

Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor 

Jednoduchá divadelní hra, která bavila už naše předky po několik generací. 

Příběh je krátký a poměrně komický (dejte si pozor na svá očekávání, i humor 

se během let hodně měnil). Každopádně Revizor určitě patří ke klasice, kterou 

by měl každý student obsáhnout. Divadelní hra dává i velkou příležitost růz-

ným možnostem herecké interpretace, takže také shlédnutím této divadelní 

hry většinou přinese jak povědomí o jazyce a ději, tak i neopakovatelný záži-

tek. 



 

SPECIÁL  

Víme kudy chodíme? 
 

 

Nejspíš něco speciálního 

Naše gymnázium je budova s historií. O zajímavé a poutavé historii 

vypovídá na AG každý kout, každý schod. Jsou tu však i místa , které 

studentům běžně přístupné nejsou. Co skrývá naše budova? 

Tadeáš Celý 

tadecel@seznam.cz 

PODZEMÍ je prostoupeno sítí prastarých chodeb. 

←Poznáváte naši školní kapli? 

Z fotek si můžete všimnout, že na PŮDĚ jasně 

převládá zelená barva. Je to díky protipožární-

mu nátěru. 

Zajímá vás historie těchto míst? Zajímáte 

se o historii našeho gymnázia? Potom vy-

čkejte vydání almanachu Mgr. Libora On-

dráčka o historii Arcibiskupského gymná-

zia v Kroměříži. 



 

NAŠIMA OČIMA–  FOTOREPORTÁŽ  

Velké akce a náročné přípravy 
 

 

Uběhlá doba našima očima a objektivy fotoaparátů 

Začíná nám nové pololetí, to znamená úpravy rozvrhu. Chystá se 

ples, Den s múzami a další. Celkové hodnocení: náročný měsíc. 
Tadeáš Celý 

tadecel@seznam.cz 

←˶Jak okamžitě nezač-

neš makat, tak ti tatínek 

vyhlásí válku!!!   ̋

Dobře, inu někdy byli pří-

pravy poněkud náročněj-

ší…  

Příprava tanečního večera 

←Tož trénink na důchod mosí byt, ne?!  

Někdy přinesou změny rozvrhu nové zá-

žitky 

Oběd čtvrtou vyuč. hodinu 

↑˶Denní limit splněn, dokonce o dva-
cet sekund překročen...Du spat!   ̋ Ně-
kteří (bohužel) pracují stále 

Kostelnická služba 

Amálie Ondráčková 

amalie.ondrackova@seznam.cz 


