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Abychom si zase na chvíli odpoãi-
nuli od úporn˘ch pfiíprav na maturitu,
i na‰e tfiída 4. B se vydala na tradiãní
literárnû-historickou exkurzi do stovû-
Ïaté Prahy. Samozfiejmû jsme se pro‰li
po Karlovû mostû, u Hradu jsme 
kromû stfiídání stráÏí spatfiili také sa-
motného prezidenta Milo‰e Zemana
a na Vy‰ehradû obhlédli hroby 
v˘znamn˘ch ãesk˘ch osobností.
Nicménû na‰i v˘pravu zpestfiil pfiede-
v‰ím Kafka a „Kavky”.

„Kdo je‰tû nemá depresi, teì ji mít
bude,” glosoval pan uãitel Vladimír
·enk˘fi situaci, kdyÏ jsme vcházeli do
dvefií muzea Franze Kafky. Ponuré in-
teriéry muzea jsou totiÏ vymalovány
tmavû ‰edou barvou a z rÛzn˘ch stran
k náv‰tûvníkÛm doléhají zvlá‰tní zvuky
z reproduktorÛ. Cestu za bliÏ‰ím pozná-
ním Franze Kafky a jeho Ïivota doplÀu-
jí ãernobílé fotografie, z nichÏ ponûkud
dûsivû pÛsobí ty, na kter˘ch je samotn˘
literát se sv˘m propalujícím pohledem.

Veseleji nám pak bylo v televizním
stfiedisku na Kavãích horách, kde nám ná‰
tfiídní uãitel RNDr. Pavel Henek domluvil

prohlídku celého areálu. JiÏ pfii ãekání na
paní prÛvodkyni Morávkovou, která nám
mûla podat v˘klad, jsme pozornû monito-
rovali okolí, zda neuvidíme nûjakou osob-
nost z televizní obrazovky. Podafiilo se
nám zahlédnout napfiíklad doktorku

Katefiinu Cajthamlovou, sportovního ko-
mentátora Michala Dusíka, moderátorku
Ester Janeãkovou a Marcelu Augustovou ãi
trojku z Kouzelné ‰kolky – Michala
Nesvadbu, Magdalenu Reifovou a Franti‰ka
zabaleného v igelitu.

Dvûma na‰im spoluÏákÛm se posléze
dokonce po‰tûstilo úãastnit se natáãení
pofiadu pro dûti TvMiniUni jako profe-
sionální sypaãi polystyrenového snûhu
na ‰taflích. Díl se snûhem od studentÛ
blanenského gymnázia se má pr˘ vysí-
lat na Mikulá‰e.

Díky ochotû vedoucího dramaturga
pana âestmíra FraÀka jsme se podívali
dokonce do budovy zpravodajství, kam
obvykle „obyãejn˘m smrtelníkÛm” není
pfiístup povolen. Prohlédli jsme si tfieba
velín, virtuální studio se zelen˘m plát-
nem a zjistili jsme, Ïe moderátofii zpráv
si opravdu v‰echna sdûlení nepamatují,
n˘brÏ vyuÏívají speciální ãtecí zafiízení.

KdyÏ jsme poslední den plni záÏitkÛ
a únavy Prahu opou‰tûli, z tváfií nûkte-
r˘ch spoluÏákÛ se kromû tû‰ení se na
vlastní postel dala vyãíst také kapka no-
stalgie. Pfiece jen to byl ná‰ poslední
‰kolní v˘let. Rozhodnû nám ho v‰ak pá-
ni uãitelé zajímavû naplánovali a v‰ich-
ni spoleãnû jsme si ho náramnû uÏili.

Text: Markéta ·tégnerová 4.B., 
Gymnázium Blansko

Foto: archiv ‰koly

ZaÏili jsme Kafku i „Kavky”

Studenti Gymnázia Blansko pomáhají pfii natáãení v âeské televizi. 

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

Ceny od 1 500 Kã m2/rok a parkování v areálu.

e-mail: karlovka@seznam.cz, tel.: 774 400 400
www.himmer.cz

Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• prodej ekologick˘ch produktÛ •

• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •


