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 Z plánovaných úprav
zmíníme ještě zavedení
elektřiny a vybudování
dřevěných posedových
schodů, kde budou mít
studenti možnost 
za hezkého počasí trávit
delší přestávky.  
O zavlažování se postará
ekologický systém
přečerpávání dešťové
vody ze sběrné nádrže
pod učebnou. Velkým
benefitem této logistiky
bude značná úspora
vody a zvýšení míry
soběstačnosti zahrady.  
Cílem celého projektu je
zútulnit studentům
školní prostředí a zároveň
zde rozšířit jejich obzory
v oblasti přírodních věd 
a environmentální
výchovy, neboť ta by
měla být nedílnou
součástí praktické výuky.  
Věříme, že vzájemnou
spoluprací studentů 
a učitelů se nám podaří
vytvořit příjemné
prostředí pro nás
všechny.

ŠKOLNÍ
ZAHRADA

T É M A

V posledních letech se 
na pozemcích naší školy
odehrály značné změny.
Kromě oplocení prostoru
v blízkosti jídelny byl
vypleněn jehličnatý
porost, došlo ke
zbudování jezírka
obklopeného geoparkem
a založení bylinkové
zahrádky.  
Jezírko se stalo
domovem mnoha ryb 
a opět se podařilo jej
zkultivovat a revitalizovat,
brzy sem navíc přibude 
i podvodní kamera, 
která studentům umožní
lépe se seznámit s tímto
ekosystémem. Vítaným
místem ke studiu přírody
naživo je nyní také
bylinková zahrádka,
zejména v době kvetení,
nebo stálý geopark se
širokou škálou hornin 
a nerostů i skalkou 
s vodotryskem. 
 Dominantní prvek
zahrady představuje
venkovní učebna, nad
kterou byla v nedávné
době instalována
speciální pergola 
s lamelami 
s nastavitelným sklonem,
jež poskytuje příležitost
přesunout výuku
některých předmětů ven.
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KUKÁTKO

Zažijte odpoledne ve společnosti kočkovitých šelem 
a nakoukněte se mnou do kočičí kavárny Pelíšek.
Kdo by nechtěl uždibovat delikátní domácí zákusky 
v pohodlném křesle a s vrnícím mourkem na klíně?
Přesně takovou pohodu můžete vy a vaši přátelé zažít v
kočičí kavárně Pelíšek. Můžete, tak jako já, ochutnat
lahodný Mechový dort nebo uspokojit svůj mlsný
jazýček třeba horkou čokoládou v té nejvybranější
společnosti kocourků a kočiček. I milovníci slaných
pochoutek si zde přijdou na své, nabídka slaných jídel
totiž nijak za sladkou nezaostává. 

Kavárna je perfektně vybavená všelijakými
hračkami a škádlítky pro kočičky, ale také
různorodými stupínky a místečky pro
kočičí horolezectví. Pro micky s ležérnější
povahou se najdou pohodlné polštářky,
odpočívadla i milující lidská náruč. 
V dopoledních hodinách na Velký pátek
byl skoro každý stolek plně obsazen. 
I přesto si ke mně našel cestu mourovatý
kocourek jménem Punč, mazel nad
všechny mazly. Zatímco se mi jiná zvířata
proplétala mezi nohama, on si u mě
spokojeně zdřímnul. Můj výběr horké
čokolády a Mechového dortu schválila jiná
micka, a proto mohu bez váhání kavárnu
doporučit.   
 Kombinace lahodného jídla, dobré kávy 
a rozpustilých zvířátek navozuje
pohodovou atmosféru, opravdu se cítíte
jako v pelíšku. Přijďte se tedy s kočkami
pomazlit – otevřeno mají celý týden.  

V rámci rubriky Kukátko s námi můžete navštívit nejrůznější místa. Podělíme
se s vámi o své vlastní dojmy a snad vás i inspirujeme k návštěvě.

Kočičí kavárna Pelíšek je první
umisťovací kočičí kavárna v Brně,
takže pokud zde poznáte právě 
 svého mazlíka, můžete si jej
rovnou adoptovat. Všechny
kočky, které potkáte, pocházejí 
z útulku a čekají na svůj stálý
domov. 
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CO NÁS
ČEKÁ

TENTO
MĚSÍC?

 
ŠKOLNÍ

PARLAMENT
Tuto otázku jsme položili jedné ze
zakladatelek nového školního parlamentu.
Jeden z největších projektů, který je zatím 
v procesu výstavby, je nová venkovní učebna,
která bude sloužit (jak už název napovídá) 
k výuce studentů ve venkovním prostředí.
Dále je plánovaná spolupráce s partnerskou
školou BIGY a naším parlamentem. Studenti
druhé školy by těm našim poradili 
s organizací akcí a parlamentu samotného, 
a v případě mimoškolních akcí parlamentu 
 zajistili účast obou škol. Plánuje se také
zútulnění chodeb, na kterých by se vytvořilo
příjemnější posezení pro studenty, a výměna
zrcadel na záchodech jak pánských, tak
dámských spolu s přidáním dámských
potřeb pro větší pocit pohodlí ve škole.
Momentálně probíhá pokus o přidání
průměrů známek do mobilní a počítačové
aplikace Bakaláři Online, aby si je studenti
nemuseli stále dokola počítat. 
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 ROZHOVOR S VOJTOU 
A MATYÁŠEM RŮŽIČKOVÝMI,

ZAKLADATELI A MAJITELI
KAVÁRNY THE ROSES 

P O V Í D A L I  J S M E  S I  O  K A V Á R N Ě ,  Z A Č Á T C Í C H  P O D N I K Á N Í  
A  

V Z P O M Í N K Á C H  N A  G Y B Y

První věc, která mě nepadla, když jsem slyšela o vaší kavárně, byla,
že kávový a pivní bar je dosti neobvyklá kombinace. Čí to byl
nápad? 
Vojta: Ono to asi nějak vyplynulo samo. Já se kávě věnuji od svých 12

let, což teď znamená už zhruba 11 let, a od 16 let jsem doma začal

vařit pivo. Takže jsme spojili naše dvě vášně – kávu a pivo – a vytvořili

jsme právě tuto netradiční kombinaci, která i dost zapadla do

lokality. Naše první kavárna je na Purkyňově, kde jsou jak studenti,

tak ajťáci. Okolo bydlí spousta lidí, takže v průběhu dne přirozeně

přecházíme ze snídaňové kavárny přes obědy, kdy děláme burgery

nebo hot dogy, a odpoledne a večer k pivnímu baru. 

Matyáš: Dlouhou dobu jsem přemýšlel, jestli udělat kavárnu, nebo

udělat pivnici a furt jsme si nebyli jistí, tak jsme udělali obojí. 

 

INSPIREVIEW

Z Á Ž I T E K  Z  K A V Á R N Y  T H E  R O S E S  

S bratry Růžičkovými jsme se setkaly v jejich druhé
kavárně na adrese Benešova 605/18. Ze začátku jsme byly
z této návštěvy a rozhovoru trochu nervózní,  ale prostředí
a atmosféra velmi mile překvapily.  Prostor je poměrně
malý, zato ale velmi útulný. Když vejdete dovnitř,  uvidíte
spoustu barevných dekorací,  které jsou hezky
uspořádané, takže zde nevládne chaos. Celý podnik
působí hravě a vesele. Na stěnách jsou tabule s nabídkou
nápojů (ceny za nás velmi příznivé) nebo si můžete dát
nějaký zákusek. 

Rozhovor pro tento časopis jsme vedli venku před
kavárnou, kde jsme si mohli sednou ke dřevěným
stolkům. Konečně svítilo sluníčko, takže by byla škoda
nevyužít příležitosti být venku. Objednaly jsme si
cappuccino, které nám velmi chutnalo.  

Teď se trochu vraťme ke škole. Máte nějakou vtipnou vzpomínku
nebo historku spojenou s GYBY? 
Vojta: Máme spoustou, ale obávám se, že většina z nich není úplně

publikovatelná. (Oba se smějí.) Určitě lidi, spousta super lidí. Ještě

předtím, než jsem šel na Vejrostku, jsem byl na jiném gymplu

v Brně, takže GYBY pro mě byl přechod do úplně jiného prostředí.

Hned jsem to tam začal mít rád, protože ta předchozí zkušenost

nebyla úplně dobrá, a Vejrostka mi vždycky přišla jako fajn škola se

super partou, a to i učitelů. Celé je to jedna velká vzpomínka – bylo

to hrozně fajn a hrozně rád na ty roky na gymplu vzpomínám. 

Matyáš: To říkáš jenom proto, že to budou číst i učitelé, že jo? 

Vojta: Pozdravujeme paní profesorku Lipkovou. Ta byla moje třídní.

(Pozn. autorky: tohle nás příjemně překvapilo, neboť paní

profesorka Lipková je i naše třídní ;-)) 

Vojtova reakce: To se nedivím, že si dala pauzu, po nás o nás by si

dal každý pauzu a o to víc třídní… 

Matyáš: Pan vrátný byl skvělý. 

Zajímalo by mě, do čeho jste se pustili po ukončení studia u nás?
Čekaly vás ještě další projekty kromě nové kavárny nebo další
studium?  
Vojta: Já ještě teď studuji technologii potravin na Mendelce. Jinak

my jsme začínali v roce 2017, já jsem maturoval 2018. Potom jsem

hned nastoupil na vysokou a po čtyřech letech provozu té první

kavárny jsme otevřeli tuto druhou s tím, že kromě kaváren máme

ještě jeden velký projekt: kávový adventní kalendář. S ním jsme se

dostali až za hranice Evropy – už jsme ho prodávali do Japonska, do

Ameriky, Izraele, Kanady, Guatemaly… A v podstatě do téměř všech

zemí Evropy. 

Mimo fyzickou kavárnu v tuhle tu chvíli provozujeme ještě kávový

e-shop (vyberovakava.com), kde prodáváme kávu z mnoha

evropských pražíren a spoustu kávového vybavení. Kromě toho

všeho se taky já osobně věnuji soutěžení s kávou a brácha teď

začíná. 

Matyáš: Já jsem po škole šel na vejšku, ale zatímco u bráchy se ten

obor aspoň trošičku točí kolem toho, co děláme, já jsem byl úplně

jinde; studoval jsem dřevostavby. Školu jsem sice dokončil, ale že

bych někde seděl v kanclu a projektoval dřevostavby, to si asi úplně

nedokážu představit. 
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 ROZHOVOR S VOJTOU A
MATYÁŠEM RŮŽIČKOVÝMI,

ZAKLADATELI A MAJITELI
KAVÁRNY THE ROSES 

P O V Í D A L I  J S M E  S I  O  K A V Á R N Ě ,  Z A Č Á T C Í C H  P O D N I K Á N Í  
A  

V Z P O M Í N K Á C H  N A  G Y B Y

Co si naopak myslíte, že by pomohlo jiným lidem, kteří se pouštějí
do rozjíždějí podobného podniku? Doporučili byste něco? 
Matyáš: Určitě motivaci a chuť to dělat. My jsme od začátku věděli, že

to nebude jednoduché, ale to, že je to úplně o něčem jiném, jsme

zjistili, až když jsme začali. Nebrali jsme to sice tak jednoduše jako:

máme kavárnu, přijdou lidi, super, ale tady je realita opravdu někde

jinde. Takže doporučuji pevné nervy. Musíte mít chuť to dělat

a nezaleknout se počátečních neúspěchů. 

Vojta: Důležitá je určitě motivace. Zajímat se o to aktivně na sto

procent. Občas tomu obětovat nějakou tu trojku z písemky, jak jsem

to dělal já… Ale jít si za tím, že jednou se to povede. 

INSPIREVIEW

Na konci rozhovoru jsme se ještě zeptaly, jestli se bratři něčím
inspirovali, když vytvářeli interiér kavárny. Dozvěděly jsme se, že
původně oslovili mladé lidi, kteří studují architekturu, aby jim 
 trochu pomohli, ale ve finále se úplně nepotkali názorem, takže
od toho opustili. Nakonec se inspirovali na internetu a z velké části
si interiér vymysleli sami. Rádi by nám také vzkázali a doporučili,
že v dnešní době je důležité být originální a pokud člověk něco
dělá, tak se musí odlišit a dělat to na 100 %. 

Moje poslední otázka: Je tu něco, co byste chtěli vzkázat do naší
školy? 
Přemýšlejí: Co se říká v takových otázkách? 

Matyáš: No já všem přeji hodně štěstí při studiu, při dokončení školy 

a při hledání budoucích pracovních příležitostí. A – tohle byla vlastně

jedna z otázek – někomu, kdo by rád podnikal, určitě hodně štěstí 

a nebát se toho. Kdyby se někdo třeba chtěl vydat cestou

gastronomie, budeme moc rádi, když se na nás obrátí. Rádi

pomůžeme, poradíme nebo nějakým způsobem nastíníme, jakým

směrem se vydat. 

Vojta: Všechny moc pozdravujeme. A moc pozdravujeme paní

kuchařky. Pořád dělají takové ty vysekávané lososy? A čínské nudle, to

byly ty nejlepší nudle… To je jedna z těch dobrých vzpomínek. Byly

vždycky na dvojce. Já jsem si zapomínal navolit, takže jsem si vždycky

musel od někoho půjčit talíř a jít si přidat. 

Mluvili jste o různých soutěžích a aktivitách. Co byste označili za vás
největší úspěch?  
Vojta: Můj největší úspěch je 1. místo na mistrovství České republiky

v soutěži Barista roku, potom vicemistr v Cup Tasters. A pak 12. místo

na mistrovství světa.  

Matyáš: Můj nejlepší úspěch je postavení dvou prezentací na Baristu

roku a následný nepostup do semifinále. (Směje se.) Ale teď se

připravuju na Brewers Cup, který bude v polovině května tady v Brně.  

Vojta: A který mimo jiné pořádáme my, aby toho nebylo málo.  
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TIPY NA ČTENÍ

R O K  2 0 2 2  P A T Ř Í  S V Ě T U  H A R R Y H O  P O T T E R A

Ať už jste mudla nebo kouzelník,
dáte nám za pravdu, když vám
řekneme, že rok 2022 rozhodně
patří Harrymu Potterovi. Jenom
během uplynulých měsíců svět
kouzelníků opět rozkvétá – již
v lednu jsme dostali „Návrat do
Bradavic – 20 let filmové magie“;
oznámila se hra „Hogwarts legacie“
a v dubnu vyšla nová „Fantastická
zvířata“. No není to báječné?  
 Jenže my obyčejní mudlové,
kterým se nejspíš dopis z Bradavic
někde zatoulal, se můžeme
v mezičase trošku nudit. Právě proto
vám přinášíme 5 knih, které by Vás
mohly zaujmout a zabavit při čekání
na náš dopis! 

 Navštivte spolu s námi tajemný cirkus, jenž

přijíždí bez ohlášení, aby poskytl svým

návštěvníkům opravdu nezapomenutelné

zážitky, které nevypadají jako pouhé triky 

a iluze, ale spíše jako opravdová a mocná

kouzla. Nebývale úspěšný románový debut

Erin Morgensternové s podmanivou

magickou atmosférou sleduje v několika

dějových liniích a časových rovinách

nebezpečnou hru dvou kouzelníků, v níž

jsou v sázce životy jejich učedníků. Co když

ale cirkus, jenž má být jevištěm

nemilosrdného souboje, k sobě Celii a Marca

připoutal mnohem víc, než by si jejich mistři

vůbec dokázali představit?  

Erin Morgenstern – Noční
cirkus  

 Ravka byla kdysi mocná země, ale nyní je

zpustošena válkami, obklopena nepřáteli 

a všude panuje strach. Když je regiment

Aliny Starkové napaden a jejímu nejlepšímu

kamarádovi hrozí smrt, odhaluje v sobě

Alina skrytou sílu. Sílu, která by mohla být

klíčem k osvobození rozvrácené země.

Opouští tak svět, který znala, aby se stala

grišou – příslušnicí mocného řádu

kouzelníků, kterému vládne záhadný

Temnyj. Jenže v tomhle světě nic není, jak se

zdá…   

Leigh Bardugo – Griša:
Světlo a stín  

Nikolas Flamel žil ve 14. století ve Francii 

a říká se, že objevil tajemství věčného života.

Když zemřel, byla jeho hrobka nalezena

údajně prázdná. Možná že nalezl recept na

elixír života v knize starodávných kouzel

a stále žije. Během let se stal ochráncem

a strážcem knihy mága Abraháma, která mu

nejen propůjčila dlouhověkost, ale také ho

hmotně zabezpečila. S její pomocí je

schopen vyrábět zlato z obyčejných kovů

nebo drahokamy z obyčejných kamenů.

Naneštěstí se kniha může stát v nepravých

rukou tou nejmocnější zbraní proti lidstvu 

a celému světu. Přesně tak ji hodlá použít

i Dr.  John Dee. Jediní, kteří mohou zabránit

katastrofě, jsou dvojčata Josh a Sofie. Nevědí

ještě, že o jejich osudu bylo rozhodnuto

dlouho předtím, než se narodili.   

Michael Scott – Alchymista:
Tajemství nesmrtelného
Nikolase Flamela 

 Jmenuji se Percy Jackson. Do teď jsem si

myslel, že jsem obyčejný kluk, kterého čeká

vyhazov ze školy. Zjistil jsem ale, že můj otec

je bůh 

z Olympu. Moje učitelka se proměnila v

krvavou příšeru a kamarád je Satyr. Všichni

na mě mají spadeno 

a podezřívají mě z krádeže blesku, zbraně

mocného boha Dia. Musím dokázat svou

nevinu a najít ukradený blesk a s ním i

zloděje. Pomůžeš mi? Bude to ale

nebezpečné, tak neříkej, že jsem tě

nevaroval!  

Rick Riodan – Percy
Jackson: Zloděj blesku  

 Fascinující fantasy příběh dlouho ztracené

královny, její nejisté a nebezpečné cesty na

trůn a přátelství i hlubších vztahů, které

vznikají, když se temné nadpřirozené síly

snaží zničit poslední zbytky dobrých,

spravedlivých a věrných. Young adult příběh

pro všechny nadšence fantasy má i dvě

pokračování: Tažení do Tearlingu a Osud

Terlingu.  

Erika Johansen –
Královna Tearlingu  

6



Fantastická zvířata bez
fantastických zvířat

Pětidílná série filmů Fantastických zvířat se dočkala
třetího dílu s názvem Brumbálova tajemství – a těžko
říct, jestli si takový název zaslouží. Přiznám se, že jsem
sice viděla oba předchozí díly, ale už jsem toho nemálo
zapomněla, proto v mém názoru budou možná
nesouvislosti. Mimochodem, o českém dabingu
nemám co povídat, protože jsem zhlédla anglickou
verzi s titulky, ale doufám, že česká verze je co nejlepší.  

Slíbila jsem, že prozradím co nejméně z děje, proto se
vrhnu rovnou na to, co se mi líbilo. Roli hlavního
padoucha Gellerta Grindelwalda od tohoto dílu místo
Johnnyho Deppa obsadil Mads Mikkelsen. 
Docela jsem se bála, jak bude tato změna vypadat, byla
jsem ale příjemně překvapená. Herci byla očividně
upravena povaha jeho postavy a možná takto pasovala
Grindelwaldově osobnosti z knihy více než
v předchozích dvou dílech. Dále se děj odehrává nejen
ve Velké Británii nebo USA, ale i v Německu a Bhútánu.
Přišlo to sice zničehonic, jako kdyby tam ty lokality
snad byly schválně, ale alespoň nám to připomene, že
kouzelníci nežijí jen v anglicky mluvících zemích, jako
to ve světě Harryho Pottera bývá, ale po celém světě.  

Mé pocity jsou poměrně smíšené. Myslím, že herecké
výkony jsou skvělé, animace úžasné a hudba výborná,
ale to nemůže dost vykompenzovat film, který ani
nepojednává o tom, k čemu nás navádí. Jako film
samotný určitě není špatný, jen těžko říct, jestli je dobrý
jakožto součást kouzelnického světa Harryho Pottera.
Řekla bych, že se mi přesně napůl líbí a napůl nelíbí,
proto dávám snímku hodnocení pět z deseti.   

Nyní musím povědět i o tom, co se mi nezdálo. Kdo si
zakoupil nebo zakoupí vstupenku kvůli podívané do
kouzelnického světa, moc se jí nedočká. Na to, že se
film jmenuje Fantastická zvířata, je tam magických
stvoření zoufale málo. Tento fakt zachraňují jen
skutečnosti, že část děje se zaměřuje na kouzelné zvíře
a že hlavní postava je stále Mlok Scamander, odborník
na tyto tvory. Zároveň filmu chybí celý ten dojem
kouzla. Celou dobu jsem si připadala, jako bych se
dívala na svět nekouzlících, kde občas použijí své hůlky,
jen aby se neřeklo. Také se mi zdá, že téměř celou dobu
jsem ani nevěděla, co se vlastně děje – jeden z hlavních
záměrů postav je kvůli jistým důvodům udržovat
veškeré své činnosti v chaosu, což se jim daří tak skvěle,
že tak nakonec probíhá i film celkově.  

RECENZE
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Jaké je Vaše učitelské motto? 
Jaké je moje učitelské motto? Nedělat studentům to, co bych nechtěl/a, aby moji vyučující dělali
mně. 

Jaké předměty jste ve škole nenáviděl/a? 
Nesnášel/a jsem fyziku a chemii. 

Jakou nejhorší chybu podle Vás může student udělat? 
Když podvádí. 

Jaké bylo Vaše vysněné povolání, když jste byl/a menší? 
Chtěl/a jsem být zpěvákem/zpěvačkou. (smích) 

Jakému zvířeti se podle Vás nejvíce podobáte a proč? 
O tom jsem nikdy nepřemýšlel/a… Had! Protože rád/a ležím. 

Jaký způsob učení se je podle Vás nejlepší? 
Když mají studenti motivaci. Musí vědět, nebo i já musím vědět, že to k něčemu použiji a musí mě
to učení bavit. Ale chápu, že ne všechny věci Vás v životě budou bavit. Já už jsem ve věku, kdy si
mohu vybírat a dělat skutečně věci, které mě baví. 

Jaká je Vaše oblíbená volnočasová aktivita? 
Rád/a si čtu a chodím do kavárny s přáteli. Taky mám v oblibě návštěvy hradů a zámků. 

FÉNIXOVA
HÁDANKA
ZNÁTE DOBŘE SVÉ UČITELE?
FÉNIXOVA HÁDANKA JE NOVÁ
RUBRIKA, KTEROU SI TO MŮŽETE
OVĚŘIT. NA NAŠE GYMNÁZIUM
PŘIBYLO I V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM
ROCE MNOHO NOVÝCH VYUČUJÍCÍCH,
SE KTERÝMI BYCHOM VÁS CHTĚLI
TOUTO CESTOU SEZNÁMIT. V KAŽDÉM
ČÍSLE ČASOPISU NAJDETE KRÁTKÝ
ROZHOVOR S PROFESOREM ČI
PROFESORKOU S ROZLIČNÝMI
OTÁZKAMI A JE NA VÁS UHODNOUT, 
O KOHO JDE. V NÁSLEDUJÍCÍM ČÍSLE
NAJDETE SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ. 
FÉNIX VÁM PŘEJE HODNĚ ŠTĚSTÍ! 
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Děkujeme za čtení našeho
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