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šéfredaktor druhého měsíce

ráda vás dnes vítám již u druhého výtisku Štaflí. Tento měsíc jsme 
řešili různorodé věci. Například pomoc druhým, věci související se 
školou nebo mnoho akcí, které se v Hradci Králové konaly. Snad se 
vám články budou líbit.

Milí studenti, studentky, profesoři, profesorky,

ŠTAFLEŠTAFLE
Hradec Králové

Máš nějaké téma, o kterém chceš vědět víc? Nebo tip na rozhovor? Ozvi se nám! Na e-mail stafle@gjkt.eu 
nám napiš, co by Tě zajímalo, a my se Ti pokusíme vyhovět.

Máš nápady na články?

Děkujeme, za Tvé nápady!

Baví Tě psát, ale nemáš kam? Pojď psát do Štaflí! Jsme tu pro studenty, kteří už nechtějí psát „do šuplíku“, 
ale chtějí se o svou tvorbu nějakým způsobem podělit.

Jak na to? Na e-mail stafle@gjkt.eu nám pošli Tvůj článek, kde se na konci bude nacházet Tvé jméno a 
žánr. K emailu můžeš přiložit fotografii – rozměr 900x600px, velikost maximálně 5MB. Následně Tvůj 
článek přečte šéfredaktor a třeba se zanedlouho objeví na našich stránkách.

Chceš psát?
Chceš se stát součástí Štaflí?

Těšíme se na Tvou spolupráci!

Na jaká témata se můžete v příštím vydání těšit?

Sraz absolventů GJKT po 65 letech, týden v reálném socialismu, 
MS v karate a mnoho dalších...
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Všichni víme, že na škole je pár učitelů, kvůli kterým 
bychom nejradši onemocněli a už se nikdy 
neuzdravili. Neplatí to ale u všech, protože tenhle 
názor je dooost subjektivní a koho se jeden bojí, toho 
druhý miluje. No ne? 

Joo, to znám moc dobře. Za rok a půl na téhle střední 
jsem taky pochopila, že nemusí bejt nepřítel jen učitel, 
ale také někdo ve třídě, kdo se vám začne smát při 
špatné výslovnosti v cizím jazyce, nebo vám v nejhorší 
části “maturitního okénka” vytrhne z ruky kalkulačku 
se slovy “To musíš umět z hlavy blbečku.”

   #neverstoplaughing

  Autor: Viktorie Štefanová

V poslední době se mi ale čím dál častěji stává, že 
sedim při hodině v lavici jako na jehlách a snažím se 
zachytit každé pitomé slovo. Na začátku hodiny, při 
zkoušení, když se ozve něčí jméno, … Automaticky 
oči v sloup a otázky typu “Proč zrovna já sakra?” nebo 
“Vždyť nás je ve třídě třicet a já přece nemám ve jménu 
sprosté slovo.” a kdo si taky neřekne “Co mu to přinese 
do života, když rozdá čtyři koule za hodinu.”

Hele víte co, kašlete na to, co si budou myslet ostatní. 
Každej někdy udělá chybu a každej někdy neví, kolik 
je osm na druhou nebo 1415, kdy byl upálen mistr Jan 
Hus. Hlavně srandy není nikdy dost, takže když nevíš, 
ber to s nadsázkou a přidej nějakou vtipnou blbost a 
nechej lid, ať se baví.

Děkujeme za zaslání článku!

Pojď, lid se chce bavit



Dobrovolnictví aneb 
jak může přispět 
každý z nás
Dobrovolnictví? Co vše je dobrovolnictví 
a jak byste se mohli zapojit? Následující 
článek představuje formy dobrovolnictví, 
shrnuje dobrovolnické akce, které se 
pořádaly na naší škole a možnosti, které 
má každý z nás, pokud se chce zapojit.

Forem dobrovolnictví je hned několik. 
Nejvíce dobrovolnických projektů je 
zaměřených na materiální pomoc. Ať už 
formou finanční či jiné sbírky nebo 
dobročinných obchodů. Pomoct se dá ale 
i jinak. Můžete se podílet na organizaci 
dobrovolnických akcí, doučovat děti či 
cizince nebo navštěvovat domovy 
důchodců.

N a š e  g y m n á z i u m  j e  n a  p o l i 
dobrovolnictví velmi aktivní, takže 
nabízí spoustu možností. V průběhu 
letošního roku se na škole konalo hned 
několik dobrovolnických akcí. Mnoho 
studentů se zapojilo třeba do organizace 
pátého ročníku Národní potravinové 
sbírky. Další velkou událostí byl 
Dobrotyl. Studenti přispěli několika 
způsoby, účastí na orientačním běhu, 
vystoupením se školním orchestrem či 
pečením pro dobrovolnický bufet. 
Proběhl také benefiční koncert. Některé z 
tříd si pak vybraly v rámci akce Den 
Dobra svůj vlastní dobrovolnický 
projekt, na kterém pracovaly. Třída 1. A 
se zaměřila na pomoc nemocnému 

Reportáž z hradecké 
HelicopterShow 
a RallyShow 2019

Tomáš Komárek: 
od herectví k psychologii. 
Aneb nikdy nevíte, 
co vám život přinese

Boj o Prezidentský pohár
Minulý víkend v Praze začal finálový 
debatní turnaj, kde soupeří ti nejlepší 
debatéři z České republiky. Turnaje se 
zúčastnily rovnou dva týmy z naší školy, 
což je náš zatím největší úspěch. Měl 
jsem to štěstí být součástí právě jednoho 
z těchto týmů a přinést vám své zážitky a 
dojmy z této velké události.

Sedím ve vlaku a s každým kilometrem 
se zvedá i nervozita. Náš debatní klub se 
poprvé dostal do finálového turnaje, a to 
rovnou s dvěma týmy. Kvůli tomu jsem 
se skoro celé velikonoční prázdniny 
připravoval, zatímco ostatní slavili. Té 
příležitosti nechci využít jen proto, že to 
je poprvé v naší krátké historii klubu, ale 
také kvůli našemu týmu, jelikož finále je 
náš poslední turnaj pohromadě.

Tento víkend se v Praze ve skutečnosti 
odehrávají tři turnaje - finále české a 
anglické Debatní ligy a otevřený turnaj, 
kterého se účastní týmy nováčků nebo ty, 
jež se nekvalifikovaly do finále.

Ve vlaku probíhají poslední diskuze na 
dané teze, ujasňují se myšlenky nebo se 
hledají poslední data, která by se mohla v 
následujících dnech při debatě hodit.

Otevřený turnaj začal v sobotu jako 
první a naše holky z týmu Přítulný 
anonym obhajují tvrzení, že jakékoliv 
tělesné tresty na dětech jsou škodlivé. 
My, tým Kolumbárium, mezitím svoji 
nervozitu před první finálovou debatou 
rozptylujeme společným prohlížením 
Debate Memes. Vtípky jsou založené na 
pocitech a situacích, které debatéři 
zažívají v průběhu různých debat, či se 
odkazuje na konkrétní komické události.

Hned na rozjezd stojíme proti trojici, 
která drží první příčku v průběžném 
hodnocení za celý rok. Prohra je předem 
jasná. Tým Sushell tvoří, studenti Open 
G a t u ,  s o u k r o m é h o  g y m n á z i a  s 
dlouholetou tradicí v debatování. Proto 
jsme počítali s debatou jako z učebnice, 
která i přes porážku je vždy velmi 
inspirativní a poučná. Ale to, co přišlo, 
nikdo z nás nečekal.

Jsem v roli prvního afirmativního 
řečníka, tedy otevírám debatu našimi 
argumenty. Už po prvních třech větách 
jedna z rozhodčích nejspíš dochází k 
závěru, že povídám pěkné, mírně řečeno, 
nesmysly a výraz v obličeji to dává silně 
najevo. V ten moment jsem znejistěl a 
ztratil důvěru v sebe samého, což se 

okamžitě projevuje v kvalitě mé řeči. 
Zadrhávám se a mé vysvětlování ztrácí 
na struktuře. Tento stav se nese po celou 
dobu debaty. I na mé spoludebatéry se 
tváří různě a po své řeči se do lavice vrací 
rozhořčeni. Výjimkou je první řečník za 
negaci, Saša, člen národního týmu. 
Sympatie ze strany rozhodčích k Sašovi 
jsou pro nás až příliš očividné a je těžké 
je ignorovat a povznést se nad nimi. 
Projevování náklonnosti k jakémukoliv 
debatérovi během debaty a rozhodování 
beru od rozhodčích jako výraznou 
neférovost. Nejenže to člověka rozhodí a 
kazí mu to celkový dojem, ale má pak 
problém věřit v objektivitu rozhodnutí. 
Rád bych řekl, že to byla pouhá výjimka, 
jenomže druhý tým z našeho klubu přišel 
s velmi podobnými emocemi, jako by 
zažili tu samou debatu, co my.

Pachuť z prvních finálových debat 
smýjíme příjemnou večerní procházkou 
k letohrádku Hvězda na Petřinách, kde 
se turnaj koná na Gymnáziu Nad Alejí. 
Letohrádek je osvětlen reflektory ze 
všech stran a mě by zajímalo, z jakého 
důvodu každou stranu nasvěcují jinou 
barvou. Působí to zvláštně, když vidíte 
stěny v barvách červené, žluté a zelené, 
které se ještě k tomu mění. Další úlevou 
byl fakt, že další kolo turnaje začíná v 
deset ráno, takže se nemusíme bát, že 
přijdeme s pytli pod očima.

Zbytek článku si můžete přečíst na 
našich stránkách stafle.gjkt.cz

Oproti sobotě zažíváme v neděli debatu 
lepší, ale osobně stále nejsem spokojený. 
Úroveň analýzy je hrozná a stejně tak 
použití důkazů nebylo perfektní. To 
platilo pro obě strany, což je na místě, 
kde se očekávají špičkové výkony, 
p o t u p n é .  P ř e s t o  t é m ě ř  v š i c h n i 
odcházíme s pocitem, že se afirmaci 
úplně nepovedlo prokázat, že vývoj 
zbraní přinesl více škody než užitku, a 
my tudíž vyhráli. Jenomže výsledek je 
zcela opačný. Opět přesvědčivá prohra 
(tzn. bodově 3:0, dá se totiž ještě prohrát 
nepřesvědčivě 2:1, když se jeden 
rozhodčí v panelu rozhodne přiklonit se 
na vaši stranu).

 Autor: Ondra Vodička

Tímto bych chtěl poděkovat všem 
organizátorům a divákům za tak 
přívětivou atmosféru. Ať už jste stálým 
účastníkem, nebo jste o této akci nikdy 
neslyšeli, jste srdečně zváni na skvěle 
strávené odpoledne plné akrobacie, sirén 
a motorů.

Pokud vás však sledování přeplněného 
nebe omrzelo, stačilo ujít pár metrů a už 
se jenom kochat všemi možnými 
závodními auty a dovednostmi jejich 
řidičů. Ale ne jenom piloti držící volant a 
knipl zajistili toto příjemně strávené 
odpoledne.

To hlavní se odehrávalo na runway. Tam 
jsme teprve viděli pravé umění ovládat 
malé i velké stroje, o akrobatický 
program helikoptér se postaral zejména 
Daniel Tuček a jeho letečtí kolegové. Co 
se týče letadel, ukázala se nám zde i 

velká hvězda, a tou nemůže být nikdo 
jiný než Martin Šonka mistr Evropy a 
vicemistr světa v letecké akrobacii. Poté 
stačilo sklopit hlavu a naskytl se vám 
pohled na premiérovou ukázku záchrany 
cestujících z rozbité lanovky. Také jste si 
mohli vychutnat pohled na simulovanou 
hromadnou autonehodu, u které musel 
zasahovat nejeden vrtulník viz: obrázek. 
Součástí show byla taky rekonstrukce 
úvodní scény ze seriálu M*A*S*H i s 
onou ikonickou helikoptérou.

Během slunečné soboty 18. 5 2019 se na 
hradeckém letišti uskutečnil už 18. 
ročník Helicopter Show, ke které se od 
roku 2008 připojila neméně známá Rally 
Show. Nyní má tudíž divák možnost 
vychutnat si tyto dvě akce v jeden den a 
za jedno vstupné. Tato činnost je v 
Hradci Králové téměř legendou, tudíž 
není divu, že se v toto datum upínaly oči 
všech, více jak pěti tisíc, diváků, buď na 
závodní vozovku, nebo vysoko do oblak.

Celou akci zaštiťovala a zařizovala 
primárně firma DSA(Delta System Air), 
která má mimo jiné na starosti lety 
záchranných helikoptér nejen po 
královéhradeckém kraji. Vyskytly se tam 
však i jiné bezpečnostní složky se svým 
vlastním programem a statickými 
stánky. O ukázku převozu vězněné osoby 
a její případnou ochranu při napadení 
nám ukázala Vězeňská služba České 
republiky. Další představení bylo od 
Policie ČR v doprovodu s jejich 
cvičeným psem. To vše se však dalo 
sh l édnou t  na  ma lém s t anov i š t i 
bezpečnostních složek.

 Autor: Tobiáš Marek

 Autor: Natálie Nyčová

3. Zoopark Stěžery

4. Potštejn

Pokud vás místa se zvířaty z bodu číslo 
2 příliš nenadchla, pak vám nabízím 
další lokalitu, kterou připsat na seznam 
možných výletů. Tentokrát jde o zoo ve 
Stěžerách. Ty jsou necelé čtyři 
kilometry od Hradce Králové, takže 
pokud hledáte nedlouhou procházku, na 
jejímž konci na vás čekají klokani a 
další exotičtí tvorové, Zoopark Stěžery 
je ideální volbou. Jde o rodinný 
zoopark zabývající se chovem právě 
exotických zvířat a přispívá k 
zachování těchto druhů.

Ani v tomto bodě nezůstaneme v 
Hradci. Vydáme se spolu do obce 
Potštejn, která je známá díky 
stejnojmennému hradu. Tato, dnes spíše 
zřícenina, než plnohodnotný hrad, je 
hlavní dominantou obce Potštejn. Její 
historie sahá do 13. století. O několik 
staletí novější zámek Potštejn je dalším 
tamějším výrazným prvkem.

Maturity v plném proudu, konec školy 
se neúprosně blíží a všichni studenti již 
nedočkavě vyhlížejí prázdniny. A jak to 
tak bývá – ve škole se touto dobou učí 
jen výjimečně a volného času mají 
první tři ročníky až dost. Ale jak s tímto 
časem naložit?

Ačkoli nás květen příjemným májovým 
počasím zatím nepřivítal, není nutné, 
abychom celé dny kvůli deštivému 
počasí proseděli doma nebo ve škole. V 
tomto článku jsem si pro vás připravila 
několik tipů, kam vyrazit, ať už počasí 
přeje, či ne.

Nad Vysokou, na jednom z mála kopců 
v Hradci, se do výšky tyčí rozhledna 
Milíř. Po překonání velké spousty 
schodů si můžete užít krásný výhled do 
okolí, a když máte štěstí, třeba i na 
Krkonoše.

Jestli vám podívání se za vodními 
obratlovci nestačilo, asi o 200 metrů 
dále se nachází Přírodovědné centrum, 
kde je škála druhů živočichů podstatně 
větší.

Jestli se odvážíte, můžete cestu tam či 
zpět, podniknout na kole. A pokud si 
troufáte – tak obě.

Už si chystáte svačinky a batůžky na 
jeden z výletů? Jestli ne, určitě byste 
měli. Odpočinku v přírodě se vyrovná 
máloco, pročistíte si hlavu, dodáte 
trošku na fyzičce a celkově naberete 
síly na posledních pár týdnů školy. 
Pokud vám chybí čas, nenechte se o 
tyto zážitky připravit a vyrazte za 
zábavou alespoň o prázdninách.

1. Rozhledna Milíř

2. Obří akvárium

Už jste tuto exkurzi podnikli se školou? 
Nevadí! Obří akvárium poskytuje 
zázemí jak pro vášnivé ichtyology, tak i 
pro ty, kteří o těchto živočiších nevědí 
mnoho. Jedná se o největší sladkovodní 
akvárium v České republice, které 
určitě stojí za opětovnou návštěvu. V 
dolních prostorách vás přivítají ryby, v 
těch horních je k dispozici kavárna s 
papoušky.

Výlet na tuto vyhlídku můžete 
absolvovat pěšky, ale pro zastánce 
cykloturistiky se zde nachází i mnoho 
cyklotras. Jednoduše můžete návštěvu 
této atrakce spojit například s 
vycházkou okolo Biřičky nebo kolem 
Datlíka.

Kam vyrazit, když je nuda?
05.06.2019 Hradec Králové05.06.2019 Hradec Králové

Jak dlouho již pracujete jako psycholog?

Nejdříve hercem, potom psychologem, 
co ho k tomuto kroku vedlo a kdo je jeho 
inspirací? Tomáš Komárek je empatický 
a optimistický člověk, který ví, co chce a 
umí využít příležitosti. Jaký je jeho 
příběh a jak vám může pomoci nebo 
poradit?

Proč jste se rozhodl stát psychologem? 
Co Vás k tomu přivedlo?

,,Psychologem jsem se původně vůbec 
nechtěl stát. V době, kdy jsem studoval 
na gymnáziu, se žádná psychologie 
nevyučovala a já o tom oboru neměl ani 
potuchy. Klíčové pro mě bylo až setkání 
s prof. Ivanem Vyskočilem během mých 
studiích na DAMU v devadesátých 
letech. Vyskočil je významná osobnost 
české kultury, není o něm ale moc 
známo, že je to vystudovaný psycholog, 
který má za sebou pozoruhodnou 
psychologickou praxi. Byl to on, kdo mě 
poprvé seznámil s psychologickou 
literaturou a navedl mě tímto směrem. 
Začal jsem číst Fromma, Frankla, Junga, 
Freuda a hledat přitom čtení sebe sama."

Dříve jste studoval na Akademii 
múzických umění, jak jste z tohoto oboru 
přešel na studium psychologie? Přece 
jen se jedná o úplně jiné zaměření.

, ,Odpovídám na to vlastně už v 
předchozí otázce. Na DAMU jsem 
studoval herectví na činoherní katedře, 
paralelně s tím ale ještě autorskou tvorbu 
u Ivana Vyskočila. Vyskočil mi ke konci 
studia nabídl místo asistenta a několik let 
jsem na jeho katedře vedl skupiny 
dialogického jednání, což má blízko k 
improvizaci, ale také k terapeutickým 
s k u p i n á m .  B y l a  t o  v l a s t n ě  u ž 
psychologická práce, aniž bych si toho 
byl vědom. V té době jsem si taky 
uvědomil, že je mi psychologie bližší, 
než profesionální divadlo a podal jsem si 
přihlášku na katedru psychologie FF 
UK."

Zbytek článku si můžete přečíst na 
našich stránkách stafle.gjkt.cz

,,Určitě se nesnažím doma někoho 
„psychologizovat“, tedy analyzovat 
nebo nějak psychologicky hodnotit a 
posuzovat. To určitě nedělám. Vnímám 
to tak,  že mě v osobním životě 
psychologická práce ovlivnila spíš 
pozitivně, ve smyslu hlubšího poznání 
sebe sama a doufám, že se to pozitivně 
odráží i v mých vztazích."

Jak můžete studentům pomoci?

,,V podstatě už od těch devadesátých let, 
ale svou soukromou praxi jsem si otevřel 
před šesti lety. "

,,Jedna má kolegyně na pedagogické 
fakultě UHK mi předala zprávu, že pan 
ředitel Havel hledá někoho na tuto 
pozici. Mně se ta možnost zalíbila a s 
vedením školy jsme se dohodli na 
spolupráci."

Promítá se Vaše práce i do osobního 
života?

Jak js te  přišel  k práci  školního 
psychologa na GJKT?

 Autor: Lucie Havrdová
S jakými problémy za Vámi lidé 
nejčastěji chodí?

,,Na prvním místě jsou to problematické 
vztahy, ať už manželské, partnerské, 
rodinné nebo pracovní. Dále emoční 
obtíže (hlavně úzkosti, deprese), občas 
taky přijde klient, který chce prostě 
poznat více sebe sama."

,,Školní psycholog je tady pro studenty, 
kteří se potýkají s nějakými vážnějšími 
obtížemi a potřebují se poradit nebo 
třeba jen někomu svěřit. Občas prostě 
zažíváme situace, v nichž si sami nevíme 
rady a je toho na nás moc. Většinou se 
svěříme rodičům, kamarádovi nebo 
sourozenci, někdy je ale lepší mluvit o 
tom s někým nezávislým, a to může být 
třeba školní psycholog. Napadá mě tady 
hezká myšlenka psychologa Dana 
Siegela, který řekl: “What's shareable is 
bearable“, což by se dalo volně přeložit 
ve smyslu: lépe snášíme věci, které 
můžeme někomu svěřit. Může jít třeba o 
problémy ve školním kolektivu, 
rozhodování o budoucím povolání, 
nepříjemné výkyvy nálad, nezvládání 
učiva, pocit osamělosti a podobně. 
Důležité je, aby chtěl přijít samotný 
student. Pokud si to přeje maminka nebo 
pan učitel, zatímco student nevidí důvod, 
proč by měl jít za psychologem, tak to 
nefunguje.”

V nejbližší době se bude 
kona t  akce  Nábřež í 
řemeslníků. Proběhne v 
sobotu 18. 5. a zapojit se 
můžete do organizace 
doprovodného programu 
pro děti. Dále pak 25. 5. 
Pohádková cesta HK, 
kde shánějí dobrovolníky 
t a k é  n a  p o m o c  s 
organizací. V případě 
zájmu o účast se prosím 
nahlaste Mgr. Vaňkové. Na závěr bych chtěla říci, 

j a k  j e  d ů l e ž i t é  s i 
uvědomit, že i zdánlivé 
mal ičkos t i  dovedou 
někomu výrazně pomoci 
a zlepšit mu život.

Přispět můžete se dá i 
finančně do veřejných 
sbírek nebo pomocí 
dárcovských SMS. K 
dispozic i  j sou a le  i 
dlouhodobější projekty, 
Oblastní charita HK 
z p r o s t ř e d k o v á v á 
doučování dětí nebo 
pravidelné návštěvy 
domovů důchodců. A 
n a b í d k y  s e  s t á l e 
obnovují.

Š t ě p á n k o v i ,  2 .  A 
pomáhala v minizoo ve 
Stěžerech, 2. C se vydala 
do domova důchodců, 
kde připravila kreativní 
dílny pro seniory a v 
neposlední řadě třída 2. 
E, která se zaměřila na 
pomoc pro nemocnou 
Janičku. Podrobně se na 
p r ů b ě h y  n ě k t e r ý c h 
projektů můžete podívat 
na You Tube kanálu 
G J K T .  V  b ř e z n u 
l e t o š n í h o  r o k u  p a k 
proběhla akce Daruj boty 
pro azylový dům Matky 
Terezy na Pouchově 
nebo Jarní srdíčkové dny 
sbírky Pomoc dětem. 
N ě k t e r é  z  v ý š e 
uvedených akcí se konají 
každoročně, takže budete 
mít prostor i příští rok. 
Také si můžete vymyslet 
s v ů j  v l a s t n í 
dobrovolnický projekt.

P o k u d  v á s 
dobrovolnictví zaujalo, 
p r o  v í c e  i n f o r m a c í 
můžete kontaktovat Mgr. 
Va ň k o v o u ,  k t e r á  j e 
místní koordinátorkou 
pro dobrovolnictví. Ráda 
vám se vším pomůže a 
vzkazuje: "Dělat dobrou 
věc společně s námi je 
snadné. Můžeš začít i ty! 
"

Autor: Eliška Kolářová

Boj o Prezidentský pohár

Tomáš Komárek

Helicopter show

Obří akvárium
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