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     Vážení a milí čtenáři,

školní rok se nezměnil, ten kalendářní už ano. Na konci roku 2018 
jsme měli možnost se zastavit, zrekapitulovat a připravit se na ten 
následující. A hle, najednou je tu rok 2019, který nás bude provázet  
dalších více jak 350 dní, než si řekneme "a hele, je tu rok 2020".

     V naší redakci jsme završili další číslo časopisu, mapujeme dění 
od září až do prosince a vy tak máte opět možnost ponořit se do 
událostí, které hýbaly školou v posledních několika měsících. A 
nejen ve škole. Robert z 2. ročníku představuje druhy svého běhání, 
studenti, kteří se zapojili do projektů Erasmus+, představují cesto-
vatelské zážitky, a nesmí chybět ani trocha vědy či sportu!

     Příští číslo časopisu bude následovat poměrně brzy, věnova-
né bude především výročí 25 let naší školy, takže si zapište datum 
21.2.2018, kdy budeme oslavovat! Dopoledne ve škole, odpoledne 
pak v sále Centra Univerzita Přípravy jsou v plném proudu.

Mějte krásný a úspěšný leden 
Marek Švadlena

SLOVO EDITORA Školní časopis SOUKROMÁK
Číslo 01/ročník 2019

EDITOR
Mgr. Marek Švadlena

KOREKTURA
Mgr. Markéta Švadlenová
Mgr. Věra Komzáková

REDAKCE
Josef Poula, tercie
Nela Šafrová, kvarta
Dilara Demir, 1. ročník
Tomáš Studenovský, 2.ročník

VYDAVATEL
Táborské soukromé gymnázium
a Základní škola, s.r.o.
Zavadilská 2472, 390 02 Tábor
email: sekret@tabsg.cz
tel.: 381 282 830

TITULNÍ FOTO
Mgr. Marek Švadlena

OBSAH

Maturitní ples 4.R & Oktáva (str. 4)

Reportáž z letošního maturitního plesu 
našich studentů z 4. ročníku a Oktávy.

Halloween (str. 5)

Základní škola oslavila aglosaský svátek                             
Halloweenu, byl to rej pohádkových                 
a komiksových bytostí!

Projekt Erasmus+ u nás (str. 6)

V Táboře jsme začali projekt "Young 
scientists" s rakouskými a německými 
partnery.

Road vs. trail (str. 8)

Robert Zindulka z  2. ročníku představuje 
své běžecké aktivity.

Předvánoční týden ve škole (str. 10)

Vánoční koncert v Klokotech, Vánoční 
školní akademie či tradiční Zpívání na 
schodech. I to byl předvánoční týden.

Spisovatelé do škol (str. 11)

Spisovatel Jáchym Topol přijal pozvání  
do naší školy, jak to dopadlo?



MATURITNÍ PLES 4. ROČNÍKU & OKTÁVY - Karolína Libichová, 4. ročník

    Dne 9. 11. 2018 se u nás v Táboře konal maturitní ples, tedy ples Táborského soukromého 
gymnázia. Ten dlouho očekávaný den si konečně užily třídy 4. ročníku a oktávy. Účast na plese 
převýšila očekávání nás všech, neboť finální počet návštěvníků se vyšplhal až na čtyřmístné 
číslo a překonal tak maturitní plesy našeho gymnázia za posledních několik let. Díky čemuž 
byla atmosféra naprosto famózní.

VODA - OBJEKT A CÍL NAŠICH VÝZKUMŮ - Mgr. Jaroslava Vondrášková

    Dne 27. 11. 2018 se uskutečnilo závěrečné kolo projektu: „Voda – objekt a cíl našich výzku-
mů“. Na našem gymnáziu došlo k setkání všech spolupracujících subjektů, tedy zástupců ZŠ 
Mikuláše z Husi, SZeŠ, ZŠ Orbis Pictus a TSG a ZŠ. Žáci se vzájemně seznámili s úkoly, které v 
rámci projektu řešili, a prezentovali výsledky své práce. Na závěr došlo k vyhodnocení výsled-
ků a předání ocenění. Projekt byl podpořen v rámci vzdělávání v regionálním školství v roce 
2018,MSMT-29 230/2017.

HALLOWEEN - Mgr. Ivana Šádová

    Ocitli jsme se uprostřed podzimu a s touto dobou přichází i jeden ze světově nejpopulár-
nějších svátků - Halloween. Halloween je svátek, ke kterému neodmyslitelně patří strašidelné 
kostýmy, vyprávění děsivých historek, Trick-or-Treat, Halloweenský průvod, ale hlavně vydla-
bané dýně s vyřezaným obličejem a svíčkou uvnitř. Dnešní den děti prožily ve škole spoustu 
dobrodružství. Po celé škole se pohybovala různá strašidla, upíři, čarodějnice, smrtky…. Den 
nám osladily některé maminky opravdu mistrovskými díly. Patří jim velký dík.

OK

    Ještě před nástupem maturantů se předvedlo předtančení v podobě latinsko–amerických 
tanců v podání Adama Jakubčíka a jeho partnerky. Celý večer doprovázela hudba kapely MIDI a 
o vtipné, ale výstižné moderování večera se postaral fantastický Roman Anděl. Nástup samotný 
byl sice trochu delší, neboť k ošerpování bylo připraveno (doufali jsme) 29 maturantů. Ale o 
zábavu se nestaral jen již zmíněný Roman Anděl, ale i sami maturanti, kteří byly připraveni si 
večer pořádně užít již na nástupu, a zároveň nenechali nikoho ve štychu, kdyby nastalo hrobové 
ticho.

    „Je to jeden z nejlepších maturitních plesů, co tahle škola zažila,“ prozradil jeden z učitelů, 
jehož jméno nemůžeme prozradit. O skvělé zábavě svědčila nejen úžasná atmosféra, ale i to, že 
i ve tři ráno bylo na parketu pořád plno!

OK



ERASMUS+ (YOUNG SCIENTISTS) V TÁBOŘE - Nela Šafrová, KVARTA

    V termínu 12.-16.11. naše škola hostila projekt Erasmus+. V tomto kon-
krétním projektu s pracovním názvem "Young scientists" naši studenti 
spolupracují s partnery z Německa a Rakouska. V pondělí, tedy v den pří-
jezdu, se všichni po seznámení se svými hosty vydali na oběd do Škochova 
domu, odtud pokračovali městem, kde žáci kvarty předvedli své jazykové 
dovednosti při prezentaci o městě Tábor v anglickém jazyce.

KELTSKÁ VÝSTAVA V NÁRODNÍM MUZEU - Natálie Zíková, PRIMA

     Naše třída prima měla naplánovanou exkurzi do Prahy do nově otevřeného Národního muzea 
na výstavu o Keltech. Hned na začátek nás potěšila zastávka v McDonald´s a pak už jsme vyra-
zili přímo na výstavu. Po vstupu dovnitř nás zaujal archeologický workshop a množství roz-
manitých unikátních předmětů. Hned prvním exponátem byla obrovská mapa tehdejší Evropy. 
Další nás zaujal hrob panovnické rodiny. Jako jeden z nejvzácnějších předmětů ze sbírek patří 
hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic. Obdivovali jsme také bohatě malovanou keramiku, krásné 
bronzové šperky, nádoby, zbraně a keltské mince. V hodinách dějepisu nyní probíráme pravěk 
a je úžasné, že se naše třída mohla blíže seznámit se světem doby železné ve střední Evropě.

CYKLOVÝLET 2. & 3. ROČNÍKU - Tomáš Studenovský, 2.ROČNÍK

    Tradiční cyklo- turistický zájezd do Železné Rudy pro naše studenty 2. a 3. ročníku gymnázia, 
který se každoročně koná první týden v říjnu, byl tentokrát jedinečný, jelikož ani jeden z nás u 
sebe neměl kolo. Ale to je jen taková drobnost, protože celý kurz strávili místo na kolech prostě 
na nohou. Ano může se zdát, že chodit celý týden po svých je nuda, ale ve skutečnosti to nuda 
rozhodně nebyla, protože nám do karet hrálo velmi pěkné počasí a mohli jsme si projít pěšky 
opravdu krásnou část Šumavy.

     Celkem jsme tedy na Šumavě strávili pět dní. Ale skutečná zábava začala až druhý den, kdy 
jsme se vypravili k ledovcovým jezerům - Černému a Čertovu, na které byl vskutku skvostný 
pohled, průzračně modré jezero v údolí, na jehož vrcholku jsou zasněžené stromy a vše půso-
bí až nadpozemsky, nehledě na o nic méně úchvatnou cestu k nim, během níž jsem prošli už 
zasněženým lesem. Čtvrtý den byl ale ze všeho nejlepší, měli jsme v plánu vystoupat na šumav-
ský Poledník. 

OK

   Po společném vyfotografování se studenti rozutekli do hostitelských 
rodin. Úterý se neslo ve znamení biologie. Po exkurzi v Semenci u Týna 
nad Vltavou, kde se studenti seznámili s vodními tvory žijícími v českých 
rybnících a půdě, už je ve škole čekaly práce v laboratořích. Večer si pak 
vybili energii v Laser game aréně. 

    Ve středu na nás čekal opět nabitý program v čele s návště-
vou Čapího hnízda a výstavy Experimenta v Benešově. Čtvr-
tek pak jistě potěšil každého milovníka vod, neboť jsme celý 
den strávili na Třeboňsku, kde jsme se jak jinak, než zúčastnili 
výlovu rybníkaKrčín v Mazelově a poté pokračovali přímo do 
města,kde nás čekaly hned dvě velmi zajímavé a poučné pří-
rodovědné exkurze v Domě Štěpánka Netolického a v Domě 
přírody Třeboňska. Jako rozloučení pak proběhl večerní bow-
ling v prostorech hotelu Palcát. Páteční dopoledne jsme věno-
vali práci ve školní laboratoři an biologických a chemických  
úkolech v angličtině a němčině. I přes chladné počasí se celý 
pobyt velice povedl, studenti odjížděli, stejně jako my, nadšení 
a nedočkaví našeho dalšího setkání.

PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET DO LINCE - Dilara Demir, 1. ROČNÍK

     Dne 13. prosince jsme se vydali do Linzc na adventní trhy . Jízda autobusem byla většinou 
tichá, protože bylo brzo a většina lidí spala. Naše první zastávka byla výstava ledových soch. 
Polovina skupiny se šla podívat na ledové sochy a druhá polovina šla na vánoční trh. Ledové 
sochy bylo naprosto úchvatné. Byla tam spousta soch, které se zdály být příliš dobré na to, aby 
byly skutečné. Například jako sáňky, nebo postel. Byla tam ale obrovská zima, což bylo jediné 
mínus. Na konci výstavy jsme se mohli svézt na ledové klouzačce. Pár z nás si vzalo igelitový 
pytel a poté jsme si sedli a užívali si krátkou jízdu. Prošli jsme se po vánočních trzích. Užili jsme 
si výgked na město a na Dunaj od lineckého zámku a pak se vydali na multimediální výstavu 
do Ars Electronica Ceter. A večerní město se světly a výzdobou bylo skutečně slavnostní a velké.

OK



ADAPTAČNÍ POBYT VE SLOVINSKÉ ŠKOFJA LOCE - Nela Šafrová, KVARTA

    ROAD vs. TRAIL? Je lepší běhání po klasické asfaltové silnici 
skrz města a vesnice nebo po měkké lesní cestě kolem stromů? 
Na tuto otázku jsem si mohl odpovědět po absolvování dvou 
nedávných závodů. Oba závody pořádala společnost RunCzech 
a oba byly jednoduše senzační! Prvním z nich byl Mattoni 1/2 
Marathon Ústí nad Labem a druhým se stal Liberec Nature 
Run. Tyto závody měly společného jen organizátora a to, že 
se musí uběhnout po vlastních. Nejdřív přišel na řadu půlma-
raton, takže vzdálenost 21,0975 km, vedoucí středem Ústí po 
uzavřených silnicích. Byl to můj první oficiální půlmaraton 
a zároveň první takto velký závod, takže jsem si užil nezná-
mou atmosféru, která byla neuvěřitelná a nabitá energií. Při 
teplu, které v ten den bylo, se hodily osvěžovací stanice, kte-
ré byly podél trati přesně v tu správnou chvíli, a podpora od 
diváků stojících po celé délce závodu přišla vhod jako přede-
šlé osvěžení. Dlouhých 21 kilometrů jsem si vychutnal, nikam 
jsem se nehnal a udělal jsem dobře, protože to stálo za to!

NA VLASTNÍ KŮŽI: ROAD VS. TRAIL - Robert Zindulka, 2.ROČNÍK

    Ve dnech 29.9.-3.10. se studenti sekundy, tercie, kvarty a 1.ročníku účastnili výměnného 
pobytu ve slovinském městě Škofja Loka. Tam si u svých hostitelů procvičili hlavně anglický 
jazyk, na který se na naší škole nejvíce apeluje. Během pětidenního pobytu měli studenti mož-
nost navštívit velkolepé Škocjanské jeskyně, hlavní město Lublaň, prohlédnout si Škofja Loku a 
strávit čas s náhradní rodinou. Věřím, že tento výměnný pobyt žáky více stmelil a věnoval jim 
spoustu nových a jistě i užitečných zkušeností do dalších pobytů v zahraničí. Valná většina byla 
z pobytu nadšena a už se nemůže dočkat do příštího roku.

      Pro koho není 21 kilometrů po asfaltu, tak je tu 
lesní varianta v Jizerských horách - Liberec Natu-
re Run, s variantami 22 km a 12 km. Zvolil jsem 
si kratší a udělal dobře, protože týden potom mě 
čekal ještě závod s názvem Vokolo Priglu, kona-
ný v Brně. Pro mě samotného bylo prostředí hor 
a vyšší nadmořská výška daleko zajímavější a 
hezčí, než město v prvním závodě. Přeci jen pro-
běhnutí žulového lomu, který je normálně nepří-
stupný, je velká paráda! A po poměrně velkém 
stoupání stál výhled z vrchu na nedaleký Ještěd 
za kapky potu! Závěrem bylo proběhnutí histo-
rickou částí města a zasloužená cílová rovinka, 
která zapečetila další hezký zážitek. Za mě byl 
hezčí druhý závod, ale doporučuji oba vyzkoušet 
na vlastní kůži! Díky za foto od RunCzech.cz

Ve středu 5. prosince se skupinka sedmi žáků kvarty spolu s paní učitelkou Horskou vydala 
postrašit děti ve školkách a základních školách. Všichni studenti se do svých rolí plně vžili, a tak 
se nemůžeme divit, že čerti rozpoutali doslova malé peklo. I přes pár zlobivců, kteří uronili nad 
svými činy několik slziček, se všechny děti statečně postavily před Mikuláše a odříkaly připra-
vené básničky. Po rozdání sladké odměny byli už všichni spokojeni a nadšeně zvali Mikuláše s 
jeho pomocníky, ať je navštíví i příští rok.

MIKULÁŠ VE ŠKOLE - Nela Šafrová, KVARTA

STŘEDOŠKOLSKÝ ATLETICKÝ POHÁR - Mgr Tomáš Gärtner

   Středoškolský atletický pohár 09/2018 dopadl pro naše 
sportovce velmi dobře! Níže přinášíme jejich výsledky:

60 m - dorostenky (A. Vopravilová, 4.místo)
Skok vysoký - dorostenky (L. Maxová, 4.místo)
Skok daleký - dorostenci (M. Novák, 3.místo)
Vrh koulí - dorostenky (T. Štorchová, 3.místo)

OKOK



    Již nějakou dobu běží po celé naší republice projekt Spisovatelé do škol, kterého jsme i my 
součástí. Je to skvělá příležitost poznat současné píšící autory i z jiné stránky a přesně to se stalo 
při poslední přednášce, kterou jsme u nás ve škole měli. Z Prahyk nám přijel Jáchym Topol. Ten 
samý den měl v Táboře v kavárně Jednota autorské čtení, a tak to spojil s návštěvou naší školy. 
Pro některé z nás to bylo zajímavé zpestření, pro jiné to byla nepředstavitelná událost, která 
se asi již nikdy v životě opakovat nebude. Přednáška probíhala dopoledne. Slečna, která pana 
Topola doprovázela, měla připravený program, kterého se ovšem sám literát skoro nedržel. A 
bylo to skvělé (samozřejmě bez jakéhokoli úmyslu poškodit záměr předpokládaného progra-
mu). Prošli jsme některé okamžiky z jeho života, z jeho mládí, které stojí za zmínku, mluvili 
jsme o celé skupině českého undergroundu, o hlavních aktérech, příhodách a rebelii… Nechal 
kolovat originální samizdatové výtisky např. Seiferta nebo Jirouse, první výtisky studentského 
časopisu Revolver Revue, který založil se svými kamarády (časopis vychází dodnes, avšak bez 
pana Topola) apod. Bylo vidět, že sám velký básník a prozaik zcela neztratil ostych, a tak mluvil 
a mluvil, což v tomto případě považuji za více než vhodné a přínosné (alespoň pro mne). My, 
jako studenti, jsme též byli zapojeni, pan Topol s námi komunikoval, četl nám nějaké ukázky ze 
svých knih, a dokonce nám přednesl svůj pokus o novou povídku.

    Na konci se konala jakási neoficiální autogramiáda, které jsem se s našimi češtinářkami 
účastnila, a to byl ten největší zážitek. Bohužel, objektivita odchází do ústraní. Nechala jsem si 
podepsat Anděla, román z devadesátých let, a s panem Topolem jsem si povídala, tak různě. A 
skončilo to tím, že jsem od něj skromně a s ostychem, s rdí ve tváři přijala nejnovější vydání 
časopisu Revolver Revue a knihu od jeho kamaráda Viktora Karlíka Podzemní práce, kde je 
zaznamenána jeho výtvarná tvorba, ale i fotografie a dokumentace celého československého 
podsvětí. Byl to pro mne neuvěřitelný zážitek. Samozřejmě, že jsem šla večer do Jednoty. Z toho 
celého si odnáším smíšené pocity uvědomění si, že i osobnost, jako je Jáchym, je člověk. A je to 
člověk vřelý, otevřený, pro mě člověk, který ví, o čem je život. Jeho návštěva mi vstříkla do žil 
obrovskou dávku inspirace, možná i energie a naděje. Underground je totiž ten, kdo jím chce 
být.

SPISOVATELÉ DO ŠKOL - Kristýna Chalupská, OKTÁVAPŘEDVÁNOČNÍ TÝDEN VE ŠKOLE - Tomáš Studenovský, 2.ROČNÍK, Mgr. Marek Švadlena

   Je poslední týden před Vánoci a s nimi se blíží prázdniny společně s vánoční náladou. A tak 
abychom se příjemně naladili, připravila pro nás rodina Štěpána Sovy, jednoho z našich stu-
dentů, vánoční koledy v klokotském kostele. Zpívalo se ve zdejší kapli, kterou celou zaplnili stu-
denti celého gymnázia i základní školy. Celkem zde zaznělo deset koled a podařilo se to vskutku 
velmi dobře. Všechny koledy, které tu zazněli byly opravdu moc hezké a nesmíme zapomenout 
vzdát poklonu varhaníkovi panu Ladislavovi Šotkovi, který vytvořil opět příjemnou vánoční 
atmosféru, kterou si za rok doufejme užijeme znovu!

OK

   Další klasickou "předvánoční" akcí je školní akademie, letos konaná v Společenském centru 
Univerzita. Výsledkem povedeného dopoledne byla přehlídka úžasných vystoupení malých i 
velkých. Od zpívání, přes vystoupení školního divadelního kroužku, komickou verzi Sněhurky, 
básně, maturitní video až po básnické vystoupení. Bylo to skvělé!

   Na úplný závěr jsme se společně sešli na tradiční páteční "Zpívání na schodech". Chtíc aby 
spal, Tichá noc, V Betlémě, či Nesem vám noviny. A pak už vzhůru ke svým rodinám za vánoč-
ními okamžiky.

OK



PROJEKT ERASMUS+ V RAKOUSKÉM WELSU - Kristýna Macková, OKTÁVA, Mgr. Marek Švadlena

   Na začátku prosince jsme zahájili druhý souběžný projekt Erasmus+ s názvem "Educating 
Innovative and Creative European Citizens".  Společně se studenty ze čtyř dalších zemí (Itálie, 
Německo, Slovinsko, Polsko). Spali jsme v rakouských rodinách, kteří k nám byli velice laskaví. 
Během dne jsme navštívili mnoho vánočních trhů a měst - Linz, Salzburg, Steyr a samozřejmě 
i samotný Wels. 

    Strávili jsme také hodně času ve škole, například různými debatami o Evropské unii nebo 
o našich jednotlivých zemích. Ve čtvrtek byl večer, kdy jsme představili prezentace o našich 
školách a regionech, ze kterých pocházíme. Celý projekt mi pomohl získat názory mladých lidí 
z jiných zemí na zajímavé věci. Projekt bude pokračovat i v dalších dvou letech a budeme se 
zabývat památkami UNESCO, prezentovat naše město i kraj ostatním, vyvtvářet on-line ankety 
a dotazníky a digitální puzzle historických a přírodních památek. Nejblíže v únoru, kdy jedeme 
na Sicílii - do Itálie.

OK


