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Přes čtyřicet stromů, keře i trval-
ky postupně mění prostředí v části 
školní zahrady kolem Mateřské ško-
ly Vláček v sídlišti Přednádraží.

Do zahradnických prací se nedáv-
no pustilo šestnáct rodin, jejichž 
děti navštěvují zdejší třídu Studán-
ka s prvky waldorfské pedagogiky. 

Mateřská škola jako jediná na 
Vysočině získala na svůj projekt 
Zahrada u Studánky podporu z 
národního grantového programu 
Zelené oázy. 

A tak v prosluněnou sobotu 12. 
října se na 30 dospělých a 23 dětí 
pustilo do díla. „S velkým nasaze-
ním přetvářeli zahradu celých šest 
hodin. Počasí nám přálo, stejně jako 
maminky, které přinesly různé dobro-
ty a v zázemí třídy uvařily pracantům 
bramborovou polévku,“ ohlíží se uči-
telka Eva Turinská.

Připomíná, že již na jaře rodiče v 

rámci projektu vysázeli na tři desít-
ky trvalek. Všem zúčastněným vzka-
zuje velké díky. „Rozrůstáním keřů 
se Zahrada u Studánky více zazele-

ná a vzniknou různá zákoutí, plná 
barev a vůní, která jsou dětmi velmi 
vyhledávána,“ vítá učitelka. Účelem 
Zahrady u Studánky je podněcovat 

děti k pozorování, bádání, ke hře, 
relaxaci a péči o ni.

O konkrétním umístění a názvu 
rostlin budou informovat veřejnost a 
návštěvníky zahrady dvě informační 
cedule.

Větší změny se Zahrada u Studán-
ky dočká ještě na jaře 2020, kdy v 
ní přibude zahradní domek. Dešťo-
vá voda zachycená z jeho střechy 
poslouží k zalévání.

„Jsme rádi, že se realizace projektu 
Zahrada u Studánky podařila pod-
le našich představ a věříme, že bude v 
městské zástavbě útulnou oázou pro 
děti i ostatní uživatele a potěšením pro 
oči kolemjdoucích,“ neskrývá radost 
učitelka  Eva Turinská. -lko-

Rodiče s dětmi při nedávném utvá-
ření Zahrady u Studánky. 

 Foto: archiv třídy Studánka

Zahrada se mění v útulnou oázu

Gaudeamus igitur (původní název 
De brevitate vitae – o krátkosti živo-
ta) je neoficiální studentská hym-
na. Často se zpívá při různých aka-
demických příležitostech, např. při 
imatrikulaci nováčků či promoci 
absolventů. 

Jak uvádí Wikipedie, původně šlo 
o pijáckou píseň, která ironicky osla-
vuje (především erotické) radosti 

studentského života a mládí. Přitom 
je zpívána na velmi vážnou a vzneše-
nou melodii. Melodie vznikla ve 13. 
století, patrně v prostředí Boloňské 
univerzity. 

Studentská hymna existuje v růz-
ných verzích. Složitý původní latin-
ský text upravil a publikoval roku 
1781 německý student teologie 
Christian Wilhelm Kindleben. Z 

Hymna studentů zní už osm století

Latinsky:
Gaudeamus igitur

iuvenes dum sumus.
Post iucundam iuventutem
Post molestam senectutem

Nos habebit humus.

Vita nostra brevis est,
Brevi finietur;

Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter;

Nemini parcetur.

Vivat academia,
Vivant professores,

Vivat membrum quod libet,
Vivant membra quae libet;

Semper sint in flore.

V českém uměleckém překladu:
Radujme se, přátelé,
dokavaď jsme mladí:

Až nám sejde mládí z tváří
přijde bolestivé stáří,
do hrobu nás vsadí.

Krátký jest jen život náš,
smrt už počítá dny;

Přijde rychle, žerty stranou,
uchvátí nás krutou ranou,

neujde jí žádný.

Vivat Akademia,
páni profesoři!

Též ať žije student každý,
jeho údy a tvář navždy

rumělečkem hoří.
 -lko-

deseti slok se běžně zpívají jen něk-
teré. Původní melodii studentské 
hymny použil jako motiv Bedřich 

Smetana ve svém „Pochodu student-
ských legií“ z roku 1848. Uvádíme 
nejznámější tři sloky. 

Představy studentek a studentů 
posledních ročníků středních škol, 
gymnázií a učilišť o jejich budou-
cím výdělků se výrazně liší. Částka, 
kterou očekávají dívky, je v průměru 
téměř o 7.000 korun nižší než očeká-
vaný příjem jejich spolužáků. Ukázal 
to výzkum o profesních stereotypech 
mezi 6.503 studenty 127 středních 
škol, gymnázií a učilišť, který provedla 
společnost Trexima. Výsledky zveřej-
nila na svém webu.

„dívky očekávají o téměř 7.000 korun 
nižší výdělky než chlapci. Rozdíl mezi 
pohlavími je také v prioritách pro výběr 
budoucího povolání,“ uvedla společnost 
Trexima.

V oboru managementu a adminis-
trativy chlapci očekávají 41.495 korun 
měsíčně, dívky o 11.550 korun méně 
- tedy 29.945 korun. V bankovnic-
tví, pojišťovnictví a dalších finančních 
službách by podle chlapců mzda měla 
být 40.377 korun a podle dívek 31.972 
korun. Jako kuchařky by dívky chtě-
ly mít 21.776 korun, chlapci počítají s 
20.912 korunami. Nejvyšší příjmy pro 
sebe mladí před skončením SŠ, gym-
názia či učiliště vidí v bankovnictví a 
peněžnictví, nejnižší naopak v soci-
ální a zdravotní péči a ve vzdělávání a 
výzkumu. Česko patří v EU k zemím s 
největšími rozdíly ve výdělcích mužů a 
žen. -tz-

Studentky očekávají o 7.000 Kč 
nižší mzdu než studenti SŠ


