
Jak gymnázium hledalo cestu do hlubin študákovy duše... 
 
Dne 18. prosince 2014 se v Kulturním centru konala Akademie, jedna z nejtradičnějších akcí Gymnázia 

Česká Třebová. Dle Slovníku spisovného jazyka českého má tento výraz několik významů. Jeden z nich říká, 

že se jedná o vědecký ústav. Secvičit scénku na deset minut je mnohdy věda a ta naše se shodou okolností 

skutečně jmenovala Ústav, ale myslím si, že další význam bude poněkud trefnější. Akademie je také starší 

označení pro slavnost s programem uměleckého rázu. Konkrétně ta naše spočívá v tom, že každá třída si 

připraví krátkou etudu na předem zadané téma. Námětem letošních vystoupení pak byla „Cesta do hlubin 

študákovy duše“. Když jsme se dozvěděli tento fakt, začaly dlouhé měsíce příprav, nacvičování a malování 

kulis. Nebo by spíš měly začít. Asi byste totiž neměli dva dny před Akademií napsat scénář, ve středu před 

generální zkouškou nacvičovat a pak ve čtvrtek jít hrát s tím, že sice neumíte text, ale to se určitě „nějak“ 

udělá. (Milí budoucí studenti maturitních ročníků, nebojte se, naše třída letos na vlastní kůži zjistila, že i to 

je možné!) 

A pak už nadešel ten velký den, zhasla světla a na pódium vešli naši dva moderátoři z řad studentů Lucie 

Kopecká a Štěpán Jiroušek. Tím celá Akademie začala. Pak už následovaly scénky na nejrůznější témata. 

Například o tom, jak se studentům žilo v době komunismu, co se jim odehrává v hlavě při vyučování, na co 

budou vzpomínat za patnáct let nebo co se stane, když se zblázní. Kdo navštívil jedno ze tří představení, 

která proběhla ten den, ví, že o smích ani slzy nebyla nouze. Proto zřejmě bylo těžké ohodnotit, která třída 

a jaké herecké výkony a kostýmy byly nejlepší. Nicméně naše dvě poroty, učitelská a studentská, se 

nakonec dohodly, i když každá jinak. Už vás nebudu dále napínat. První místo letos obsadily třídy 5.A a 3.A, 

kterým upřímně gratuluji. My jsme v jejich věku ani nevěděli, jak sehnat kostýmy. A troufám si říct, že jim to 

snad přejí i všichni ostatní. Nezáleží přece na tom, jestli vyhrajeme, důležité je, že vyjdeme před 

obecenstvo, ztvárníme naši roli, možná se ztrapníme, ale hlavně se pobavíme. 

Dominika Kubištová, 8.A 

Foto: Milana Soukupová 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


