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K
dyby existovala soutěž,
v níž by sematuritní roč-
níky předháněly vmnož-
ství dosažených hříchů,

Oktáva A z Gymnázia v Ostra-
vě-Hrabůvce by se pravděpodob-
ně umístila na prvních příčkách.
Zdejší žáci jsou prý hrabiví, leniví,
lhostejní, nedochvilní, bezcitní
a často chybí. Všechno to na sebe
napráskali a vůbec si tím neublíži-
li. Naopak. Vyhráli v soutěži o nej-
lepší Maturitní tablo roku 2012,
kterou letos v květnu vyhlásila re-
dakce MF DNES ve spolupráci
s portálem Rajce.net. Tablo Oktá-
vy A ocenila odborná porota.

Za všechno může Buček
Tablo vymyslel Martin Buček.
„Dlouho jsme přemýšleli, jaké udě-
lat, ale nic originálního nás nena-
padlo. A pak přišel Martin, ať udě-
láme hříchy,“ vylíčil Tomáš Vilím.
30 smrtelných hříchů Oktávy A.

Přesně tak se tablo jmenuje. Každý
z žáků si vymyslel vlastnost i pózu,
která ho nejvíce charakterizuje.
Když si někdo nevěděl rady, Mar-
tin Buček poradil. A tak se na tablu
objevily i takové fotografie a vlast-

nosti jako donchuánství nebo finti-
vost. Třídní učitelka je dokonce po-
žitkářská – sedí na červené pohov-
ce a vybírá si z nabízených jídel,
pití i činností.
„Osm let se o nás starala, tak teď

se o ni staráme my. Každý má na
společné fotografii svou funkci.
Kluci jí nabízejí víno, doutníky, oví-
vají ji, holky jimalují, hrají na hous-
le. S kamarádem jsme za bodyguar-
dy,“ popsal Tomáš Vilím. Focení tr-
valo celé odpoledne a prý bylo ná-
ročné.
„Pořád se usmívat a převlíkat, to

bylo docela únavné. Fotili jsme se
v ateliéru před bílýmpozadím, pro-
fesionální fotograf dodělal obráz-
ky v počítači,“ vysvětlil Vilím.
Dodal, že spolužáka, který tablo

vymyslel, a tak vlastně vyhrál paint-
ball pro celou třídu, určitě vezmou
na pivo. „Pogratulujeme si všich-
ni,“ zasmál se Vilím.
Druhé nejlepší tablo v kraji má

třída 4. C ze Střední školy hotelnic-
tví a služeb a Vyšší odborné školy
Opava. Na třetí příčku dosáhli žáci
Soukromé střední umělecké školy
a Základní umělecké školy Aveart
v Ostravě. Petra Bartíková

Jsou ospalí, nedochvilní a tvrdohlaví. Žáci z gymnázia v Ostravě-Hrabůvce se
dopustili mnoha hříchů, a proto vyhráli v soutěži o nejlepší maturitní tablo roku.

FAKTA

O soutěži
Soutěž Maturitní tablo roku 2012
vyhlásila redakce MF DNES
ve spolupráci s portálem Rajce.net
letos v květnu v každém kraji České
republiky. Jen v Moravskoslezském
kraji se do fotografické soutěže
zapojilo jedenáct středních škol
a gymnázií, což bylo nejvíc v zemi.

Tři nejlepší z kraje
Nejvíce se líbilo tablo studentů

z Gymnázia v Ostravě-Hrabůvce
(nahoře). Na druhém místě

se umístilo tablo studentů SŠHS
a VOŠ Opava (vpravo) a jako

třetí skončila SSUŠ a ZUŠ Aveart
(vlevo). 3x foto: www.rajce.net

INZERCE

Jejich třídní je prý
požitkářka. I díky
tomu jsou první


