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V
ýloha obchodu nebo ka-
deřnictví byla maturan-
tům z gymnázia ve Vel-
kých Pavlovicích malá.

A tak se rozhodli ozdobit svými
metr krát metr velkými hlavami bu-
dovu školy. Originální nápad jim
vynesl první místo v soutěži MF
DNES a serveru rajce.net o nejlepší
maturitní tablo v jihomoravské čás-
ti klání a zároveň třetí místo v celo-
státní části soutěže.

„Odjakživa jsme byli třída, která
se snažila být originální. Proto
jsme chtěli i speciální tablo. Navě-
šet naše fotky na budovu školy na-
padlo spolužáka Tomáše Bukovské-
ho. Celé třídě se ten nápad hodně lí-
bil, shodli jsme se hned,“ popisuje
maturant Michal Jilka. Jak sám
říká, v uskutečnění celého plánu je
brzdilo hlavně počasí.

„Fotograf, který přijel z Hustope-
čí, chtěl pěkné počasí, takže byl cel-
kem problém se domluvit. Samot-
ný tisk pak trval asi čtrnáct dní.
Když už bylo všechno hotové, tak
stejně pořád pršelo a pověšení se
kvůli tomu neustále odkládalo. Na-

konec jsme to stejně věšeli nadva-
krát. Nejdřív tu nižší řadu, potom
tu horní. Dohromady nám to zabra-
lo asi devět hodin,“ líčí student.

Třída měla už předem vymyšle-
né, jak by fotografie měly vypadat.
Chtěli, aby polovina fotografií byla
barevně a polovina černobíle s ba-
revným doplňkem. „Fotili jsme se
venku. U staré rezavé budovy
na cestě mezi Velkými Pavlovicemi

a Bílovicemi. Fotograf předpoklá-
dal, že by to mohlo fotky pěkně zvý-
raznit,“ vysvětlil Michal Jilka.

O tom, že uskutečnit dobré nápa-
dy něco stojí, ví Velkopavlovičtí
své. „Celkově nás to každého přišlo
asi na pětistovku. Peníze z posled-
ního zvonění jsme pak využili pří-
mo na maturiťák. Ale i kdybychom
je investovali do tabla, vyšlo by to
nastejno,“ říká mladík. Připouští

také, že na některých učitelích byla
k originálnímu nápadu od počátku
znát nedůvěra.

„Většina lidí nám ale fandila. Sta-
rosta, ředitel i známí nám náš ná-
pad chválili,“ říká Jilka. Pevně také
doufá, že se svým nápadem zapsali
do paměti učitelů. „Osm let je osm
let a tohle byla taková příjemná teč-
ka,“ dodal student.

Martina Vyroubalová

MF DNES ve spolupráci
s rajce.net připravila
soutěž o nejoriginálnější
maturitní tablo roku
2010. Na jihu Moravy
zvítězili studenti
z Velkých Pavlovic.

BRNO (mav) Legraci z politiků a pro-
gramů politických stran si na svém
tablu udělali maturanti z brněnské-
ho gymnázia na Vídeňské. Strany,
které letos kandidovaly do Sněmov-
ny, si přejmenovali podle svého gus-
ta. A přepsali jim i program. Vznikly
tak strany typu Česká strana stereo-
metricko-derivační (ČSSD), Odbor
dokonalých studentů (ODS) či Stra-
na zelené (SZ).

„Volba tématu na tablo byla urči-
tě ovlivněná předvolební situací.
Řekli jsme si, že si z toho uděláme
trochu srandu,“ vypráví čerstvá ma-
turantka Ilona Slabáková.

Nafotit a vytisknout celé tablo
pak třídě trvalo asi čtrnáct dní. „Ná-
zvy stran byla kolektivní práce. Kaž-
dý se pak zařadil do té strany, která
mu svým programem byla blízká,“
upřesňuje dívka. Říká také, že k zá-
jmu o politiku byli na střední škole
vedeni. Možná i proto zvolili tablo
s politickou tematikou. „Drtivá vět-
šina třídy určitě volit byla,“ dodává.

Tablo třída nejdříve umístila ve ško-
le a k němu postavila fiktivní voleb-
ní stánek. „Děcka ze školy si mohly
některou ze stran zvolit. Byla to ta-
ková recese. Loga politických stran
jsme přelepili, aby nedocházelo
k propagaci,“ popsala studentka.

Krásní dobří ulítlí... Foto: rajce.net

ŽIDLOCHOVICE (mav)  Letošní ma-
turanty z gymnázia v Židlochovi-
cích by si leckdo mohl splést s čers-
tvými absolventy školy pro someli-
éry. Právě víno je totiž stěžejním
motivem jejich tabla. Získali za něj
druhé místo v jihomoravské sekci
soutěže MF DNES a rajce.net o tab-
lo roku.

„Židlochovice jsou vinařsky pro-
slulá obec. O dobrém víně se také
říká, že je dobrý ročník, a tak si le-
tošní maturanti dovolili se k němu
přirovnat,“ směje se Ondřej Ma-

hovský, který chodí o ročník níž,
ale studenty na tablo fotil a celé ho
graficky zpracoval.

Láhve, na kterých jsou etikety
s originálními fotografiemi, jsou
však prázdné. „Nechtěli jsme dá-
vat do výlohy plné láhve. Víno by
se mohlo zbytečně zkazit,“ popisu-
je.

Učitelé se kvůli tablu dokonce
převlékli do lidových krojů. Jejich
zapůjčení stálo třídu asi tisíc ko-
run. Na další tisícikorunu je pak
přišlo grafické zpracování tabla.

Tablo pro megalomany Maturanti gymnázia ve Velkých Pavlovicích se nespokojili s málem, svými fotkami
polepili samotnou budovu školy. Nápad jim zajistil třetí místo v celostátní soutěži o nejlepší tablo. Foto: rajce.net

Udělali si srandu z politiků.
Za tablo tak získali třetí místo

Výloha jim byla malá, tak
se vylepili na vlastní školu

Byli jsme dobrý ročník. Tak
jako bývá i víno, říká student
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