
Již třináctým rokem se 
pořádala tradiční hradecká 
akce, kterou byl závod Mezi 
mosty. Pro ty, co neví, jedná 
se o závod na raftech, ve 
kterých soutěží zástupci 
středních škol z Hradce 
Králové.

Účas tn i lo  se  ce lkem 
třináct středních škol. Mohli 
jsme vidět například zástupce 
Biskupského gymnázia , 
Gymnázia Boženy Němcové 
a  samozře jmě i  našeho 
Gymnázia Josefa Kajetána 
Tyla. Tato akce se konala 
v úterý 17. září, a to od 
dvanácté hodiny dopolední.

Kolem jedenácté hodiny 
probíhala u hlavního pódia 
registrace posádek všech 
raftů. To byl oficiální začátek 
pro závodníky na raftech. Po 
proběhlé registraci začaly 
závodníkům zahajovací tré-
ninky a přípravy na závod.  

 Vůbec prvními rafty, 
které se vydaly na vodu, byly 
rafty škol Gymnázia J. K. Tyla 
a  Z d r a v o t n i c k é  š k o l y. 
Postupně se takto od dvanácté 
hodiny vystřídali závodníci 
všech škol. Postupujících 

týmů bylo však jen osm. Mezi 
těchto osm se dostaly ty týmy, 
které měly nejlepší časy. Byly 
to: GJKT, Biskupské gym-
názium, SION, PSJG, Hra-
dební škola, GYBON, Vi-
zuální škola a druhý tým 
Biskupského gymnázia. Tyto 
týmy opět závodily o co 
nejrychlejší  čas,  aby se 
dostaly do semifinále, tedy do 
boje o první nebo o třetí místo. 
O třetí místo bojovaly rafty 
GJKT a PSJG. Tento velmi 
těsný a napínavý, do poslední 
chvíle nejasný souboj vyhrál 
raft Prvního soukromého 
jazykového gymnázia. O titul 
šampiona závodu Mezi mosty 
bojovaly rafty stavební školy 
a Biskupského gymnázia, 
které nakonec tento titul 
získalo.

Pro pobavení „publika“ se 
účastnily závodů i tři rafty 
učitelů, jejichž posádky byly 
ustrojeny v různých kos-
týmech.

Na jednom raftu mohlo 
být maximálně sedm zá-
vodníků. Jeden, ten hlavní, 
sedí  vzadu a nazývá se 
kormidelník. Ostatní ho musí 
poslouchat, jelikož on udává 

směr jízdy a většinou i nahlas 
řve: „Teď“, aby se ostatní na 
lodi sjednotili a jízda šla 
mnohem lépe. Další členové 
posádky sedí po stranách 
raftu tři proti třem. Start i cíl 
bylo stejné místo. Soutěžící 
totiž měli doveslovat k bójce, 
objet ji a pak veslovat co 
nejrychleji zase zpět.

Během akce vystupovaly 
různé kapely či zpěváci, 
kteří-ve většině případů-
chodili, či stále chodí na naše 
gymnázium. Takzvaným 
vrcholem hudebních vy-
stoupení byla všem známá 
kapela Pomlky. Byla tam 
i spousta jiných sportovních 
aktivit, než byly rafty. Na-
příklad jste si tam mohli 
zahrát velké šipky, což byl 
vlastně obrovský nafouknutý 
terč a k tomu jste měli luk 
a „šipky“, které na konci 
nebyly špičaté, ale byly 
měkké a přilepovaly se na terč 
suchým zipem. Z vrchu bylo 
dolů spuštěno lano, kterým 
jste sundávali přilepené šipky. 
Další atrakcí byla přilepovací 
stěna. Dostali jste speciální 
kombinézu a mohli jste jít do 
akce. Stěna fungovala jako 
suchý zip – skákali jste proti 
ní a přilepovali se na ni. 
Poslední aktivita, která tam 
byla, byl fotbal. Ovšem ten 
nebyl jen tak ledajaký. Pro-
bíhal totiž v bumperballech. 
Pro ty, co nevědí, co to je, tak 
to jsou nafukovací koule, do 
kterých vlezete a se soupeřem 
do sebe vrážíte a snažíte se 
s tou koulí na sobě kopnout do 
míče a dát druhému týmu gól. 
Nemyslete si, není to tak 
jednoduché, jak to zní.

   Celá akce probíhala 
naprosto bez problémů a se 
skvělou atmosférou. Za pod-
pory studentů všech škol, 
které se účastnily závodu, 
všechny rafty doveslovaly do 
cíle vždy ve skvělých časech. 
Ve finálových kolech šlo 
o setinky! Věříme, že si všich-
ni tuto akci užili a těšíme se na 
další, v pořadí již 14. ročník! 

Autorky: Sára 
Stuchlíková, Kateřina 

Vohralíková

Velkommen! Vítejte!13. ročník tradičního závodu 
Mezi mosty

Poetické 
okénko

Tak zněla první věta, kterou jsem se 
v  Dánsku nauči la ,  zat ímco jsem 
procházela letištěm v Kodani a snažila se 
najít skupinu lidí, kteří na mě již čekali. 
Vítejte na kodaňském letišti. Jakmile 
jsem nalezla po nějaké době svůj kufr, 
vydala jsem se k východu. Tam na mne, 
v uličce l idí ,  čekali  dobrovolníci 
v modrých tričkách. A tak jsem si 
uvědomila, že to je reálné, že se to 
všechno opravdu děje a není pouhý 
výplod fantazie z hlubokého spánku.

Již na letišti se mi podařilo udělat si 
nové kamarády. Seznámit se s ostatními 
studenty není nijak náročné, neboť všechny 
nás spojuje cesta do zahraničí a to je dost 
silné pouto na rychlé navázání přátelství. 
A tak už v autobuse jsem měla s kým si 
povídat. Sešla se nás směs studentů, ze 
všech koutů světa: z Itálie, Japonska, 
Švýcarska, Ruska, Litvy, Německa, 
Polska, Srbska, Argentiny, Francie, Chile; 
zkrátka, zastoupeno tu bylo mnoho národů. 
Ale Češka jsem v Dánsku jediná. Naše 
rozdílná skupinka pak strávila společný 
víkend v městečku Nyborg, které se 
nachází na ostrově Fyn.

Vzhledem k tomu, že jsme z Kodaně 
odjížděli pozdě večer, cestu autobusem 
jsme víceméně prospali. Vůbec jsme ale 
netušili, že nadcházející víkend bude ještě 
víc vyčerpávající. Po cestě do Nyborgu 
jsme jeli přes Most přes Velký Belt, který 
spojuje dva největší dánské ostrovy, Fyn 
a Sjælland. Kvůli únavě a tmě jsme z toho 
ale v ten den moc neměli.

Když jsme při jel i  do Nyborgu, 
ubytovali jsme se v místním gymnáziu. 
Před spaním jsme se ještě seznámili a poté 
se odebrali na kutě do improvizovaných 

pokojíčků neboli učeben se spoustou 
nafukovacích matrací. A tak započalo naše 
velké dobrodružství v Dánsku.

Víkend byl pro nás taková intenzivní 
příprava před zkouškou, která nás všechny 
čeká: zapojit se do dánské kultury, najít si 
kamarády, stát se součástí hostitelské 
rodiny, naučit se dánsky apod. Pro každého 
z nás je ten cíl trošku jiný. Během dne jsme 
se učili základy dánštiny, hledali řešení na 
krizové situace a také ochutnávali dánskou 
kuchyni.

Ve volném čase jsme šli na hřiště 
před školou. Bylo zajímavé sledovat, 
jak různé národnosti tráví přestávky 
odlišně. Já se snažila promluvit s co 
nejvíce lidmi, zjistit, jaké mají zájmy, co 
je motivovalo k tomu vyjet do zahraničí 
a proč zrovna do Dánska. Abych pravdu 
řekla, tyhle otázky jsme si pokládali 
všichni.  Bylo to velmi zajímavé 
prostředí plné jedinečných mladých 
lidí a každý se snažil toho využít.

V neděli jsme vyrazili za naším 
novým domovem. Já a moje skupina 
jsme vyrazili dříve, protože naše rodiny 
bydlí na ostrovech. Po cestě vlakem do 
Kodaně jsme konečně dobře viděli 
Most přes Velký Belt a byl úchvatný. 
Všichni jsme se ale spíš soustředili na 
zahnání únavy a na natěšení, které 
s potkáním budoucí rodiny souviselo. 
Cesta utekla velmi rychle a my se 
najednou ocitli zpět na letišti.

Uvnitř budovy jsme byli sami a ve 
volném čase před odletem jsme si 
prohlédli některé dánské obchody. Já 
j s e m  m ě l a  n á v š t ě v u  o b c h o d u 

povinnou, protože jsem si zapomněla 
nabíječku doma (dobrá ráda na cesty: 
zkontrolujte si ten kabel raději dvakrát, 
než si ho zabalíte). V pekárně jsme si 
koupili něco sladkého na ochutnání. Já 
si objednala kávu a kanelsnegl – 
skořicového šneka

Cesta z Kodaně na Bornholm trvala 
necelou půl hodinu, během které jsem 
se spřátelila se dvěma dívkami, které se 
mnou na  Bornholmu putovaly , 
Martina z Itálie a Shion z Japonska. 
Během těch třiceti minut se z nás staly 
dobré kamarádky a to platí do teď. 
Když  jsme společně  vystoupi ly 
z letadla, nedokázaly jsme se přestat 
usmívat. Fotily jsme si letiště, večerní 
oblohu a jen vyhlížely naše budoucí 
rodiny ukryté za skleněnou stěnou. 
A ony tam také již nedočkavě čekaly.

Autor: Viktorie Nováková

Venuše Mélská
Autor: Adéla Přibylová

V stínu soch a sloupořadí
sedí Ital, loutnu ladí.
Ladí, aby hrál
hraje, aby zapomněl.

Žena jménem Venuše, zrádná,
vryla se do srdce pána,
jenž ze splínu
v Římě v říjnu
u jejích nohou hrál a zpíval
a svou lásku nezakrýval.

Jeho touhou až ztratila se záře z jeho tváře
Venuše chladná jak mramor,
jako srdce lháře.

V šumu fontán slyším píseň znít,
mladého muže, jenž nechce osudu nechat,
co by se mohlo dít-

Venuše, sejdi níž a dej mi znamení,
že tvá krása není pouhé zjevení,
přijmi mé dary, buď mou opěvovanou,
staň se duší a dej mi to, co duše dáti dovedou.

Ona jen stála zahleděna v dál.
I tak tam mladý Ital nadále stál.
U jejich nohou, složil by svět
jen aby Venuše mohla mu odpovědět.

Slunce kleslo níž,
paprsky osvítili jejich tváře, jejich kříž
a z toho večera loutna už nezněla.

Ve stínu soch a sloupořadí
Ital už nesedí, loutnu neladí
ladil, aby hrál
hrál, aby zapomněl
na ty splíny, které život nese
na lásku ke krásce, která nehýbe se.

N u d í t e  s e  p ř i  h o d i n á c h 
matematiky a raději si zahrajete se 
spolužákem piškvorky?

Nyní nastala vaše chvíle. I tento rok 
pořádá spolek Student Cyber Games 
oblíbenou týmovou soutěž ve stra-
tegické hře piškvorky, které se 
pravidelně účastní tisíce studentů z celé 
České republiky i Slovenska. 

Utvořte pětičlenný tým a jděte 
reprezentovat naši školu. Dne 12. 
listopadu 2019 proběhne na Gymnáziu 
J. K. Tyla okresní kolo turnaje. Nejlepší 
z vás pak postoupí do krajského kola, 
které se bude konat o dva týdny později, 
tedy 25. listopadu. Vaše týmy můžete 
přihlašovat v kabinetu IVT u pana 
učitele Dočekala, který vám sdělí 
podrobnější informace k turnaji. Ty 
nejlepší mozky pak čeká grandfinále 
v Brně, které se bude konat 6. prosince 
2019 na FSS Masarykovy univerzity.

Autor: Lucie Havrdová

XO
Ještě nemáte plány na víkend a na 

následující dny? Máme pro Vás pár tipů 
na zajímavé akce října.  

5. 10. 10:00 Africké trhy NãPLAVKA

5. 10. 19:30 Cesta za miliardou sluncí 
Hvězdárna a planetárium v HK

5. 10. 13:10 FC HK vs. FK Pardubice 
Všesportovní stadion Hradec Králové 

5. 10. 20:00 Noční prohlídka Bílé věže 
Bílá věž

6. 10. 12:35 Běh proti rakovině
Malé náměstí

6. 10. 9:30 ČSOB Hradecký půlmaraton a 
maraton

8. - 12. 10. Jazz Goes to town 2019
všude po městě 

12. 10. 15:30 Festival demokracie
Artičok 

15. 10. 8:00 Suit Up den na školách

Akce říjen



Vyplatí se utratit celá letní brigáda na exkurzi? Bude 
se mi líbit město, o kterém tolik lidí básní, až mi to je 
nepříjemné? Přinese mi to víc než fotky Kolosea a dalších 
památek? To jsou otázky, které se mi objevovaly před 
odletem do slunné Itálie.

Na první pohled se může zdát, že jde jen o deset dní 
chození po Římě, ochutnávání místní zmrzliny a pizzy 
a chytání bronzu. Skutečný obraz ale stojí jinde. Pokud 
ho chcete vidět, sledujte v průběhu října stafle.gjkt.cz, 
kde bude zveřejněna podrobná reportáž.

Autor: Ondra Vodička

V úterý 17. září 2019 se již 
třináctým rokem na Tylově nábřeží 
uskutečnil závod Mezi Mosty. 
Celkem 13 hradeckých středních 
škol a gymnázií opět vyslalo 
reprezentanty, aby porovnali své 
síli na raftech.

Narozdíl od let minulých, kdy trať 
vedla mezi Tyršovým a Pražským 
mostem, byla pro letošek přesunuta 
o několik set metrů blíže gymnáziu, 
čímž ze soutěže Mezi Mosty vznikla 
spíše soutěž “mezi mostem a bójí”. 
Zároveň byla dráha zkrácena na 70 
metrů, což ale týmům dodalo na síle 
a mnohá utkání byla velmi vy-
rovnaná. Jednotlivé starty byly 
měřeny na čas. Z 25 příhlášených 

raftů se osm nejrychlejších dostalo do 
druhého kola, ve kterém proti sobě 
posádky bojovaly o co nejlepší 
umístění. První příčku nakonec 
obsadilo Biskupské gymnázium, 
zástupci z GJKT si odnesli krásnou 
bramborovou medaili. 

Po celou dobu konání byly na 
nábřeží pro publikum připraveny 
atrakce v podobě bumper ballu, 
obřího terče, či, pro ty otužilé, 
paddleboardů. Nechyběl ani hudební 
doprovod, na kterém se podílely 
i studentky z našeho gymnázia.

Autor: Natálie Nyčová

03.10.2019 Hradec Králové

ŠTAFLE
ZÁŘÍ

stafle.gjkt.cz

Opět začala škola a nejen Štaflím skončily prázdniny. Krásné počasí vystřídal chladný podzim 
a naši letní pohodu nahradil perný školní rok.

Chtěli bychom srdečně přivítat všechny nové studenty našeho gymnázia a popřát jim úspěšné 
zahájení středoškolského studia, stejně tak, jako celý jeho průběh. Zároveň přejeme čtvrťákům 
zdárný maturitní ročník, kterým se s námi rozloučí.

A co nového u nás? Štafle se opět rozjíždí! Po celý rok pro vás budeme sledovat ty nejdůležitější akce a přinášet vám informace 
o aktuálním dění ve škole, ale i mimo ni. V průběhu třetího čtvrtletí redakční žezlo převezmou žáci třetích ročníků.

Přemýšlíš o studiu žurnalistiky? Proč si nevyzkoušet, jak probíhá práce v redakci. Napiš nám na e-mail stafle@gjkt.eu a na tvorbě 
tohoto časopisu se můžeš podílet i Ty!

šéfredaktorky měsíce září Natálie Nyčová a Sára Stuchlíková

Štaflím skončily prázdniny

Mezi mosty Víc než zájezd do Říma

Sloupce

1. Latinsky hliník 
2. Český výrobce bot ze Zlína 
3. Série o třech dílech 
4. Francouzsky zeď 
5. Třídní profesor 4. B 
6. Fonetický přepis písmene „Y" 
7. Krátké humorné vyprávění 
8. Název školního časopisu

Křížovka pro dlouhou chvíli

Autor: Terezie Línková
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