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MINCE DENNĚ - CHARITATIVNÍ SBÍRKA „V TERÉNU - CENTRUM PRAHY“ 
Dne 6. prosince 2012 jsme s patrony nadací ADRA a UNICEF ze všech ročníků gymnázia 
podnikli charitativní sbírku v centru Prahy. Vybaveni kasičkou, letáky a chutí pomáhat jsme 
se vydali na Václavské náměstí a do jeho přilehlého okolí.  
Lidé reagovali veskrze vstřícně, během půlhodiny jsme vybrali cca 500Kč. Získané peníze 
budou přidány do celoškolní sbírky v rámci Dárcovského projektu Mince denně.  
I JEDNA MINCE DENNĚ MŮŽE ZLEPŠIT ČI PŘÍMO ZACHRÁNIT LIDSKÝ ŽIVOT! 
 
ODVAHA SVĚDČIT - SLAVNOSTNÍ UDÍLENÍ CENY MICHALA VELÍŠKA 
Ve čtvrtek 6. 12. 2012 se čtyři vybrané studentky z Anglicko-českého gymnázia AMAZON 
zúčastnily v Rezidenci primátora hlavního města Prahy na Mariánském náměstí semináře s 
názvem Odvaha svědčit a následného slavnostního udílení Ceny Michala Velíška. V průběhu 
semináře vystoupilo pět významných osobností, které ve svých projevech mluvily o tom, co 
musí podstoupit člověk, který se rozhodne svědčit. Kolik odvahy a síly v sobě musí najít a jak 
důležitá, ale zároveň jak nesmírně těžká, může role svědka být. Každoročně, letos již po 
sedmé, je v patronaci TV NOVA a nadace ADRA, udílena Cena Michala Velíška lidem, kteří 
stejně jako Michal nezaváhali ani vteřinu a pro záchranu druhého udělali vše, co bylo v jejich 
silách.  
Letos byla cena udělena paní Lence Slavíkové – vychovatelce ve školní družině. 22. května 
2012 se odvážně postavila neznámé ženě, která si chtěla násilně odvést jedno z dětí.  
Pro všechny přítomné na slavnostní akci se jistě jednalo o silný a nezapomenutelný životní 
zážitek. 
 
DIASHOW - AFRIKA  
V pondělí 10. 12. 2012 navštívili studenti druhých a třetích ročníků kulturní dům Ládví, kde 
měli možnost zhlédnout velmi poutavý dvouhodinový pořad nazvaný AFRIKA – Jiný svět, 
který se vztahuje k výuce zeměpisu, biologie, ekologie či estetiky. Slovem provázel cestovatel 
Václav Špillar. Zajímavý audiovizuální program obsahoval množství kvalitních snímků 
doprovázených domorodou hudbou, zvuky přírody i divokých zvířat. Tento živý pořad se 
odehrával na jihu afrického kontinentu v odlehlém regionu JAR, Namibie a Botswany. 
Dokument představil nádhernou přírodu – pouště, kaňony, vodopády, savany a hory, 
pestrou paletu tamních kmenů – Křováky, Himby, Kavangy a také řadu unikátních snímků 
divoké africké zvěře – slonů, levhartů, gepardů, lvů aj. v jejich přirozeném prostředí. 
Množství osobních zážitků manželů Špillarových bylo zajímavým způsobem pro inspiraci, 
poučení a zároveň ponechání prostoru studentům ve vytváření vlastního pohledu na svět.  
 
JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH - STUDENTSKÉ PREZIDENTSKÉ VOLBY 2012 
Gymnázium Amazon se v rámci projektu Člověka v tísni – Jeden svět na školách připojilo ke 
středním školám napříč republikou, které ve dnech 11. a 12. prosince uspořádaly studentské 
prezidentské volby, aby podpořily aktivitu mladých lidí v občanské společnosti. Možnost volit 
měli všichni studenti nad 15 let. Vybírali z celkově osmi kandidátů, kteří byli zveřejněni na 
kandidátní listině rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR ze dne 23. 11. 2012. 
Nejvíce hlasů získal Vladimír Franz, druhé místo obsadil Jan Fischer, třetí Karel 
Schwarzenberg. 



 
VÁNOČNÍ ZÁJEZD - BERLIN 2012  
Předposlední školní den před Vánoci, ve čtvrtek 20. 12. 2012., jsme se studenty gymnázia 
vyrazili na tradiční vánoční zájezd, tentokrát do hlavního města Spolkové republiky Německa 
– Berlina. Vzhledem k časnému rannímu odjezdu se někteří zájemci sešli již předchozí den 
večer k popovídání a posezení u šálku dobrého čaje, cukroví a jiného občerstvení, hraní her, 
zhlédnutí filmů a nočnímu přespání ve škole.  
V německé metropoli nás poté čekal bohatý program. Díky skvělému průvodci panu 
Martinkovi jsme měli možnost vidět západní i východní část Berlina. Během okružní jízdy 
městem jsme se seznámili s nejznámějšími památkami tohoto velkoměsta. Vyfotili se před 
Braniborskou bránou, viděli Říšský sněm, zbytky Berlínské zdi a prošli neradostný památník 
holocaustu – obětí z 2. světové války. Na proslulém přechodu Checkpoint Charlie pozdravili 
vojáky US Army. V poledne nás přivítal monumentální Pergamonský oltář a dechberoucí 
Ištařina brána v Pergamon muzeu na známém Ostrově muzeí. Závěr dne patřil krásně 
nasvíceným adventním trhům na třídě Unter den Linden a nákupům vánočních dárků na 
Alexander Platz a Ku’dammu. Všichni naši studenti si vánoční zájezd užili a vychutnali vánoční 
pohodovou atmosféru. Už nyní se těšíme na další společné akce v novém roce!  
 
AMAZON SLAVÍ VÁNOCE - ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
Dne 20. prosince jsme se sešli v koncertním sále pražské konzervatoře v Korunní ulici, 
abychom si společně poslechli legendární Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby. Celý 
koncert trval asi hodinu a na konci na nás čekal vánoční dáreček v podobě společného 
zpívání koled za doprovodu orchestru a pěveckého sboru. Vystoupení žáků pražské 
konzervatoře bylo moc příjemné a pomohlo nám naladit se na správnou vánoční atmosféru. 
 
AMAZON SLAVÍ VÁNOCE - ŠIJEME PANENKY PRO UNICEF 
Ve čtvrtek a v pátek 20. a 21. prosince proběhla úspěšná školní akce: Šijeme panenky pro 
UNICEF aneb „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“. Každá panenka představuje dítě, které 
bude s naší pomocí proočkováno proti 6 smrtelným dětským nemocem (spalničky, záškrt, 
černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna), čímž pomůžeme ochránit dítě v 
rozvojových zemích. Částka 600 Kč, za niž lze panenku koupit, představuje náklady na 
komplexní proočkování 1 dítěte. Amazonské panenky se budou dražit na slavnostní akci k 
příležitosti 5. výročí školy, která je naplánovaná na květen 2013. 
K velkému překvapení učitelů se všichni žáci vrhli do výroby vlastních panenek s velkým 
nadšením. Každá panenka je úplně jiná, některé připomínají miminka v plenkách, jiné mají 
trendy jeansy a další vypadají jako roztomilé princezny.  
Dobrou náladu a atmosféru doplňovaly vánoční koledy, spousta cukroví a sušenek a radost z 
nadcházejících Vánoc.  
Nyní nám nezbývá než doufat, že panenky najdou svůj adoptivní domov, vybrané peníze 
poputují na správná místa, poslouží svému účelu a nakoupí se za ně očkování pro nemocné 
děti.  
 
Veselé Vánoce a šťastný nový rok!  
 


