Tereza Slavíková: Kovbojové s indiány konečně uzavřeli mír
28. dubna se v brzkých ranních hodinách sešli kovbojové s indiány. Zakopali válečnou
sekeru, aby mohli společně střežit ulici Tyršovu a T. G. Masaryka v Ústí nad Orlicí. Jakýkoliv
pokus o vniknutí do místního gymnázia tvrdě ztrestali kbelíkem s vodou. Tito studenti čtvrtých
ročníků vybírali menší obnos od kolemjdoucích a také od mladších žáků.
Atmosféru akce zhoršilo nepříznivé počasí. Předpověď z předchozích dnů se vyplnila
a maturanti byli již od šesti hodin vystaveni drobnému, avšak studenému sněžení. I přes
nepříjemné podmínky pravidelně doplňovali zásoby vody a pokračovali v každoroční tradici.
Celé rozloučení se kvůli dešti přesunulo do vnitřních prostor gymnázia. Zde si maturanti
připravili různé hry pro třídy třetích ročníků. Symbolické soutěže o klíč od školy se všichni
ujali zodpovědně. Každý se zapojil alespoň povzbudivým fanděním. „Stav byl velmi vyrovnaný
a obě třídy měly stejnou šanci na výhru,“ uvedla Karolína Serbousková, jedna ze soutěžících.
Nakonec se výhry zmocnili studenti 7.B, kteří by měli s tímto triumfem získat pravomoc
organizovat maturitní ples. Obě třídy však pozvedly klíč společně, čímž chtěly naznačit budoucí
spolupráci.
I přes aprílové počasí se na většině tváří objevovaly úsměvy. Maturanti posledním
zvoněním oficiálně ukončili své každodenní navštěvování školních lavic. Kolem dvanácté
hodiny se spolu všichni indiáni a kovbojové vyfotili, a tím zakončili tento den plný studené
vody a pomalovaných tváří. Teď už je čeká pouze tzv. zkouška dospělosti a s ní spojené
završení středoškolského vzdělání.
Jakub Musil: „Bylo super běžet s vytaženým pérem před celým gymplem!“
V pátek 28. dubna se již tradičně konal další ročník symbolické akce s názvem
„Poslední zvonění“, kdy se maturanti našeho ústavu loučí s touto malebnou školou. „Jen škoda,
že letos moc nevyšlo počasí,“ zmínila studentka 7.B Eliška Langová.
Nevydařený dojem z rána však rychle vystřídal dopolední program v tělocvičně, kde se
studenti třetích ročníků utkali o klíč ke škole a k maturitě! K vidění byly spousty zajímavých
soutěží, při kterých musím vyzvednout zejména diváckou kulisu, jež dodávala soutěžícím
energii. „Fandilo se mi dobře. Prožívala jsem to,“ zaznělo z úst Dominiky Vašinové.
Ani zde jsme se však nevyhnuli pocitům křivdy ze strany soutěžících. „Cítil jsem se
diskriminován, protože jsme měli od začátku menší ploténku. Teplota pak nebyla ideální, neboť
guláš šel rovnou z plotny,“ postěžoval si Martin Blaho. Jeho slova potvrdila Martinova
parťačka Lucka, která přilila olej do ohně výrokem: „Rozměry pomůcek nebyly vhodné. Kromě
zmíněné ploténky musím ještě uvést malý nůž!“
Přesto se ale 7.B podařilo s celkem slušným náskokem zvítězit, když její dominanci
v závěrečné soutěži korunoval Jakub Musil. Ta spočívala v hledání žlutého pera jednoho
indiánského náčelníka. Svůj nález poté Jakub důkladně oslavil během přes tělocvičnu. „Bylo
super běžet s vytaženým pérem před celým gymplem! Teda samozřejmě myslím to nalezené!“
dodal Jakub s úsměvem.
Na závěr už maturantům nezbylo nic jiného než pogratulovat vítězné třídě a předat jí
klíč. Všichni účastníci si poté vyslechli slavnou píseň skupiny Queen „We are the Champions“
a rozutekli se na oběd. „Sice jsme vyhráli, ale show must go on a my se teď musíme snažit,
abychom přežili maturitní ročník bez úhony!“ uzavřel šibalsky jeden ze soutěžících – Johan
Skalický.
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