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Eva Bouhamra 

Již podeváté se žáci naší školy zúčastnili Logické olympiády. Do krajského kola se letos 

probojovali celkem 4 žáci: Antonie Kydlíčková, 4.E (18. 

místo v kraji), Radovan Sup, 3STB (31. - 32. místo 

v kraji), Aneta Vildová, 4.E (31. - 32. místo v kraji) a Jan 

Duchek, 2STB (40. - 42. místo v kraji).  

 Soutěž pořádá Mensa ČR a je založena na logic-

kých úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní 

přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost 

samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Fakul-

ta informačních technologií ČVUT v Praze, Ekonomicko – 

správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Fakulta elek-

trotechniky a informatiky VŠB v Ostravě a Fakulta informa-

tiky a managementu UHK uznávají dobré umístění v Logic-

ké olympiádě místo přijímacích zkoušek. 

 Logická olympiáda je zařazená do programu Exce-

lence vyhlášeného MŠMT - hodnocení žáků a škol podle 

výsledku v soutěžích. Program Excelence umožňuje finanč-

ně podpořit pedagogické pracovníky středních škol na zákla-

dě výsledků, kterých dosáhli jejich žáci v krajských, ústřed-

ních a mezinárodních soutěžích. 

 Do Logické olympiády se přihlásilo 94 657 soutěží-

cích z 3 751 škol (zhruba o 20 000 studentů více než 

v loňském roce), v kategorii středních škol 17 661 žáků, 

z toho 1 276 z Plzeňského kraje a 637 z naší školy. 

Úspěšnými řešiteli v krajském kole se stali žáci Gymnázia Mikulášské náměstí, Církevního 

gymnázia, Gymnázia Sušice a SPŠ stavební Plzeň a postoupili do celostátního kola, které se koná 

28. listopadu v Parlamentu ČR. Našim žákům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy! 

Vítězům gratulujeme a těšíme se na příští rok! 

Velký úspěch v Logické olympiádě 2022 

Konference studentských odborných prezentací 
v cizích jazycích 2022 

Iveta Tomášková 

V úterý 15. 11. se žáci ze 3STA Adam Bla-

hút a Štěpán Klotka úspěšně zúčastnili 

soutěže 14. ročníku  „Konference student-

ských odborných prezentací v cizích jazy-

cích 2022“ pořádané Ústavem jazykové 

přípravy Západočeské univerzity v Plzni. 

Jedná se o soutěž o nejlepší 10minuto-

vou prezentaci v anglickém, německém, rus-

kém, francouzském, nebo španělském jazyce 

na velmi dobré jazykové úrovni. Této soutěže 
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se účastnili studenti, kteří prokázali schopnost 

prezentovat zvolené téma a také o něm vést 

diskuzi. 

Studenti středních škol si mohou zvo-

lit libovolné téma a mohou představit prezen-

taci ve zvoleném cizím jazyce jednotlivě anebo 

ve dvojici. Oba studenti technického oboru 

strojírenství zvolili zajímavé téma, v němž se 

zaměřili na oblast leteckého průmyslu, ať už na 

vývoj elektrických motorů letadel, nebo na 

rozvoj v oblasti nadzvukového létání. Pro oba 
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studenty Adama i Štěpána to byla velmi zajímavá nejen 

osobní zkušenost, ale i výzva v oblasti jazykové i technické 

průpravy. 

Studentská konference (zcu.cz) 

Sice se ani jeden z nás neumístil na prvních příčkách, 

i když jsem byl opravdu blízko! V top 5 rozhodovaly opravdové 

detaily! I tak jsme oba moc rádi za zkušenost, ve které se nám dařilo. 

                      Adam Blahút, 3STA   

Ivana Kopečková 

První listopadový den proběhla na 

naší škole beseda s paní Adélou 

Horákovou, referentkou programu 

„Do Německa na zkušenou“. Jejím 

cílem bylo představit našim stu-

dentům organizace, které jim mo-

hou pomoci vyjet na nějaký čas do 

zahraničí. Mluvilo se o práci, 

o studiu, o dobrovolnictví 

i o workcampech po celém 

světě. Zde jsou reakce několi-

ka účastníků z řad třetích 

a čtvrtých ročníků:  

Beseda se mi líbila, začala 

jsem přemýšlet o cestě do Německa, 

nejvíce mě zaujaly workcampy. 

...Skvělé bylo, že nám prezentující 

popisovala i své vlastní zkušenosti.  

Adéla Lukášová, 3.A 

Přednáška se mi líbila, 

představila nám programy týkající se 

vycestování do německy mluvících zemí. 

Vážně přemýšlím o tom, že se některého 

z nich zúčastním.  

Lucie Poláková, 3.D 

Mně se líbilo, že to nebyla pouze 

fakta, ale byly k tomu přidány i vlastní 

zkušenosti. Nejvíce mě však zaujal pobyt 

v  ahraničí, při kterém pracujete a můžete si 

vybrat v jakém oboru. Hlavně Anglie, kde 

pomáháte s přípravou festivalu, nebo Ameri-

ka.  

Nicol Nekolová, 3.A 

Úterní beseda pro mě byla velkým 

přínosem, protože mi představila projekty 

a organizace, které nás podporují při studiu 

či práci v zahraničí. Zaujal mě Evropský 

sbor solidarity a Erasmus+. Někdy bych 

rád navštívil Itálii, Švédsko či Dánsko.   

Filip Eret, 3.D 

Zaujala mě akce propojená s diva-

dlem, neboť hraní pro mě hodně znamená 

a aktivně se mu věnuji. A skvělé je, že mohu 

vyjet do všemožných zemí, nejen do Němec-

ka. Chci se podívat do Francie, Řecka nebo 

třeba severní Itálie.  

Vanda Ludvíková 3.D 

Paní byla milá a sympatická. Její 

prezentace se mi líbila. Do německy mluví-

cích zemí se nechystám, ale do anglicky mlu-

vících zemí pojedu ráda a díky prezentaci 

mám spoustu otevřených možností.  

Klára Maxová, 3.A 

Nejvíce se mi líbil Evropský sbor 

solidarity. Jistě bych ho využila pro cestu na 

Island nebo do Finska. Zaujaly mě 

také workcampy, které jsou po celém 

světě. Japonsko by pro mě byla ohrom-

ná zkušenost a splněný sen.  

Lucie Koczaiová, 3.A 

Přednáška se mi líbila, nejvíce mě 

zaujala možnost výjezdu přes Eras-

mus+ do skoro každé země. …Paní 

byla milá a vše uměla srozumitelně 

popsat a vysvětlit.  

Tereza Bayerová, 3.A 

Netušila jsem, že máme tolik 

možností vycestování do ciziny. Bylo to 

velmi příjemné a přínosné.  

Alžběta Holečková, 4.E 

Přednáška byla fajn, určitě bych 

sama ráda někam vycestovala. Nebýt před-

nášky, ani bych nad tím nepřemýšlela. 

Spousta informací i osobních zkušeností, 

super.  

Veronika Božíková, 4.E 

Přednáška o studiu a práci v za-

hraničí byla zajímavá. Já sama jsem rozhod-

nutá na rok studovat mimo ČR a takhle 

Do Německa na zkušenou 

https://www.ujp.zcu.cz/cs/Public/conference/index.html
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jsem poznala i jiné možnosti, jak se levněji 

dostat do zahraničí. Přiznám se, že Němec-

ko mě neláká, ala třeba se pro něj taky 

někdy rozhodnu.  

Lucie Bohůnková, 4.E 

Přednáška byla velmi přínosná. 

Přednášející byla velmi otevřená, nechala nám 

prostor pro dotazy. Jsem ráda, že jsem se tyto 

informace dozvěděla. Určitě možnosti využi-

ju.  

Tereza Pitrmanová, 4.E 

pokusů, až po modelování do hudby 

na katedře Výtvarné výchovy. Případ-

ným zájemcům byl umožněn volný 

pohyb po třech fakultních budovách. 

Konkrétně v ulicích Veleslavínova, 

Klatovská třída a Chodské náměstí. 

Kolem půl dvanácté a druhé 

hodiny proběhly dva EduMEETIN-

Gy, kde byly představeny základní in-

formace o studiu. Dále byla pro pří-

padné zájemce připravena lehká sva-

činka a soutěž, které se mohl zúčastnit 

kdokoliv, kdo vlastnil chytrý telefon se 

čtečkou QR kódů a disponoval zna-

lostmi z všeobecného přehledu. K za-

pojení stačilo navštívit co nejvíce kate-

der,  nalézt tam plakát s kódem, ná-

sledně naskenovat kód a zodpovědět 

Eliška Tauberová, Jitka Benešová 

Dne 22. 11. se žáci 4. E zúčastnili 

akce EduDEN pořádané Západo-

českou univerzitou v Plzni. Jednalo 

se o možnost setkat se s některými 

pedagogy, studenty, či seznámit se 

blíže s obory Pedagogické fakulty.  

Již od 10:00 h na návštěvníky 

čekal různorodý program, počínaje 

informačními prezentacemi o studiu 

na jednotlivých katedrách, přes ukázku 

otázku. U nás se pěti spolužákům po-

dařilo umístit a získat nějakou cenu 

v podobě upomínkových předmětů 

s logem ZČU. 

Snad jediným problémem, se 

kterým se mohli návštěvníci potkat, 

bylo horší značení, kudy se dostat do 

budovy na Chodském náměstí. 

Nás  to ovšem neodradilo a velmi oce-

ňujeme ochotu  současných vysoko-

školáků pomoci potencionálním ucha-

zečům o studium. 

Prožili jsme zajímavý den 

a získali jsme určitou představu, jak by 

mohla po maturitě vypadat naše bu-

doucnost, pokud se rozhodneme po-

kračovat ve studiu v Plzni na fakultě 

pedagogické. 

EduDEN na Západočeské univerzitě v Plzni 

ce – Kasejovice – Tchořovice. 

V Kasejovicích jsme se zdrželi, proto-

Petr Vlček 

Program dnešní akce se upravoval 

na poslední chvíli. Předseda zjistil, 

že na Židově strouze je trochu těžší 

cesta, že jsou tam brody a kameny 

přes potok. A tak se připravovala 

na poslední chvíli suchá varianta 

tras. Tu původní přes Židovu 

strouhu jsme nazvali mokrá varian-

ta. 

 Suchá varinta (orientační 

průběh nejdelší trasy): Týn nad Vlta-

vou centrum – rozhledna Semenec – 

soutok Vltavy a Lužnice – podél Luž-

nice přes Koloděje nad Lužnicí do 

Bechyně 

 Mokrá varianta (orientační 

průběh nejdelší trasy): Týn nad Vlta-

vou u Masláka – Soutok Vltavy a Luž-

nice – podél Lužnice rozcestí Nad 

překvapením – Týn nad Vltavou – 

Smilovice – Židovou strouhou 

k soutoku s Lužnicí – Bechyně. 

 Tentokrát jsme sbírali účast-

níky po cestě z Plzně na jih: Chváleni-

že na místě srazu ještě nikdo nestál, 

a navíc jsme se šoférem živě debatova-

li o trase do Kolodějů. Chyba nám 

došla až po přejetí obce, a tak jsme 

museli kousek couvat, autobus odsta-

vit a já jsem běžel zpět k místu srazu. 

Mezitím účastnice volala, že je na mís-

tě. Když jsme se sešli, zavolal jsem 

autobus, a ten pro nás přijel. Nebylo 

totiž jasné, zda je možné autobus na 

náměstí otočit. 

 S krátkou hygienickou za-

stávkou u Vodňan, kde se v dáli rýso-

vala Šumava a na druhé straně Teme-

lín, jsme dojeli na první zastávku do 

Týna nad Vltavou k náměstí, dále do 

Kolodějů k zámku, k rozhledně Seme-

nec a autobus poté popojel na parko-

viště o 500 metrů dále k muzeu. 

U rozhledny nastaly trochu 

zmatky, někteří lidé si nechali batohy 

v autobusu a nadšeně vyběhli 

k rozhledně, mysleli si, že na ně po-

čkáme, přestože bylo jasně řečeno, jak 

se bude autobus pohybovat. Někteří 

Navazující seriál na Rumunsko – díl 3.: Židova strouha 
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se pak ještě vydali po červené značce 

na směr Koloděje, místo aby šli k sou-

toku. Vše se ale rychle vyřešilo. 

Z malé rozhledny Semenec je 

krásný výhled na Týn nad Vltavou 

s civilizační dominantou Temelína 

a částečně na soutok Vltavy 

a  Lužnice. 

 Autobus čekal u muzea 

na účastníky nejkratší trasy mok-

ré varinty, aby měli možnost 

dojít k 1,5 km vzdálenému sou-

toku Vltavy a Lužnice. U souto-

ku bylo spousty rybářů a stojí tu 

kaplička. Obě řeky mají asi o 2 

metry zvednutou hladinu díky 

Orlické přehradě.  

Asi za hodinu jsme od-

jeli od muzea na poslední zastáv-

ku k začátku údolí na Židově 

strouze. Autobus odtud odjel do 

Bechyně, kde čekal. My jsme se 

vydali Židovou strouhou. Údolí 

bylo zprvu mělké a široké, ale 

neustále se prohlubovalo a zužo-

valo. Po překonání tří brodů 

jsme našl i krásné místo 

k odpočinku u trampské chaty. 

Za chatou byl další brod a po-

lom, tedy další dva obtížné úse-

ky. Šli jsme až k mostu, přešli 

silnici a vešli do skalnatého údolí 

těsně před ústím. Oproti dřívější 

návštěvě (cca před 30 lety) se 

údolí změnilo. Stromy vyrostly, 

skály se obalily mechem a zarost-

ly křovinami a bujnou vegetací. 

Dříve to vypadalo zcela jinak – 

skály byly holé, tu a tam byly nějaké 

křoviny. 

U ústí do Lužnice se konala 

nějaká akce, a tak nám mohli organizá-

toři nabídnut převoz přes řeku. Po 

dohodě jsme nabídku nevyužili. Po-

kračovali jsme po levém břehu Lužni-

ce přes nádhernou vyhlídku na řeku 

i  ěsto Bechyně. 

Pak už jsme šli přes čtvrť 

Zářečí a přešli na náměstí do Bechyně. 

Chvíli jsme si odpočinuli v restauraci 

nedaleko kostela a pak jsme absolvo-

vali prohlídku františkánského klášte-

ra. 

Klášter nad řekou Lužnicí ukrývá 

gotický architektonický klenot – největší 

soubor sklípkových kleneb v ČR. Součástí 

areálu je i kostel Nanebevzetí Panny Marie 

se třemi zázračnými sochami, které se za 

války dokázaly „ubránit“ vojákům a v 

dobách míru zázračně uzdravovaly věřící 

nemocné. Stojí na skále nad řekou Lužnicí. 

Původní stavba, patrně z konce 13. století, 

zanikla během husitského dobývání Bechyně 

roku 1422. Na konci 15. století byl klášter 

v duchu pozdní gotiky znovu vystavěn. Právě 

z té doby pochází sklípkové klenby. Za 

husitských válek byl klášter zničen a k jeho 

obnovení došlo až v roce 1491. Budova je 

trojkřídlá, s ambitem okolo čtvercového dvo-

ra. Již v roce 1785 byl vybudován v klášteře 

vodovod a od roku 1791 sloužila dětem 

škola v klášterním dvoře. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

je dvoulodní, zaklenutý sklípkovou klenbou. 

Presbytář zdobí síťová žebrová klenba. Cen-

trální barokní kaple u jižní strany lodi 

pochází z roku 1725. V kostele je hodnotné 

zařízení z 18. století s mnoha renesančními 

náhrobky. V podzemí klášterního kostela 

bylo postupně postaveno několik hrobek, z 

nichž poslední přistavěli k chrámu roku 

1898 Paarové. Kostel proslavily po celém 

kraji zázraky, které jsou připisovány dvěma 

soškám Panny Marie a plastice Ukřižování. 

Plastiky Panny Marie Bolestné (Piety) jsou 

obě gotické, Ukřižování je mladší, z druhé 

poloviny 16. století. 

 Úcta k těmto památkám 

začala prudce stoupat na samém po-

čátku třicetileté války, neboť se jim 

podařilo téměř „zázračně“ přestát 

řádění stavovského vojska generála 

Jana z Bubna, jehož vojáci v září 

roku 1619 zničili téměř celý mobiliář 

kláštera, dokonce vnikli i do hrobky 

rodu Šternberků a ostatky zemřelých 

rozházeli po kostele. Vojáci se také 

snažili sochy všemožně zničit – jeden 

z vojáků hodil na krucifix kámen, ten 

se však odrazil a udeřil vojáka tako-

vou silou, že „víc mrtvý než živý 

z kláštera byl vyveden“. Další čtyři 

měšťané vypovídali, že když se pak 

ostatní vojáci posmívali Ukřižované-

mu, obklopila kříž tak silná záře, že 

je zachvátila nepopsatelná hrůza. 

Větší soška Panny Marie přišla při 

plenění dokonce o hlavu. Jistý muške-

týr jí „hlavu sťal“ a hrubými slovy se 

zhanobené soše posmíval v tom smyslu, 

že ji měl raději nechat celou, protože je 

hezká a měl by pěknou milenku. Jak 

však větu dořekl, vykřikl a padl jako 

podťatý. Když se pak probral, žádal 

sochu o odpuštění. Uťatá hlava zůsta-

la ležet v kostele. Když sem po odcho-

du vojáků přišel tehdejší bechyňský 

konšel a zvedl ji ze země, hlava poote-

vřela ústa, jako by chtěla promluvit. Poslední 

ze tří zázračných památek, menší soška 

Piety, unikla ohni. Vojáci rozdělali na hřbi-

tově u kostela oheň a pálili veškeré zařízení 

chrámu. Vhodili sem i Pietu, dokonce tři-

krát po sobě, ale soška vždy sama z ohně 

vyskočila ven.  

Mnoho svědků popisuje zázračná 

uzdravení. Například 10. května 1740 byl 

zázračně uzdraven synáček Václava Salaby, 

řezníka a radního města Týna, který si 

vidličkou vypíchl oko. „Přímluvou svatého 

obrazu vypíchnutého oka opětně nabyl“. 

Rodina Salabova byla velmi zbožná – z 11 

dětí Václava Salaby se dvě dcery staly řehol-

nicemi. Syn Matěj (snad právě onen zachrá-

něný) se rozhodl věnovat bohulibé činnosti 

a vypracoval se na uznávaného pražského 



lékárníka, jehož sama císařovna Marie Terezie obdařila titulem prvního dvorního lékár-

níka Království českého. 

 Po prohlídce kláštera jsem vystoupal na věž kostela na náměstí, 

abych si prohlédl Bechyni shora. Ve věži je dobově zrestaurovaný byt správ-

ce věže (tzv. věžného), který sloužil svému účelu až do 50. let minulého sto-

letí.  

 Poslední zastávkou byl minipivovar s ochutnávkou a pak už jsme 

se vrátili v podstatě stejnou cestou domů a rozvezli lidi podle nástupu. Ces-

tou jsme dělali nábor na další akci – Českým krasem do Sv. Jana pod skalou.  

 

  (Foto 1 — Údolí Židovy strouhy, 

  foto 2 — Bechyně ze skály Kopaniny) 
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Pro splněná přání 
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