Ústřední kolo olympiády z českého jazyka, 33. ročník, rok 2007
Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky
základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň
vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu
odbornému růstu.(přejato z http://www.humanitnisouteze.cz/cestina/cestina.htm)
Ústřední kolo se koná ke konci června, soutěžícím je zadáno pět úkolů(z toho dva gramatické,
dva slohové jeden mluvní), které musí v průběhu pobytu plnit. Letošního 33.ročníku se
tradičně konal v Stráži nad Nežárkou, respektive v táboře poblíž.

Středa 20.června 2007
Po dlouhé době očekávání se přiblížil den odjezdu. Pro mě to znamenalo ráno nasednout do
vlaku, dokodrcat se do hlavního města našeho státu a vydržet tři hodiny čekání na odjezd.
Odjezd byl mírně zmatený, někteří si nebyli jisti, zda jsou ve správnou dobu na správném
místě. Autobus měl malé zpoždění, což nám ale nevadilo, a tak jsme vyrazili do tábora u
Stráže nad Nežárkou. Po rozdělení do prsků(pracovních skupin) následovalo relativně
příjemné seznámení s kolegy-konkurenty. Bohužel bylo vystřídáno příšernou nudou, která
trvala až do večeře. Jediným zpestřením bylo poznání místního režimu, jímž byl bohužel
reakční absolutismus, protože živnost v podobě oprátky vystavené k pronajmutí musela být za
hrozby kuchyňského nože v rukou jednoho z porotců ihned odklizena. K večeři, jejímž
heslem by mohlo být třeba „Vaříme zdravě“, byla rozvařená rýže a kuře, obojí notně
postrádající sůl jako sůl. Prodiskutováváme různá témata, abychom nemysleli na jídlo. Zkáza
Říma( způsobená dovozem kuřat od chovatelů germánského původu), anatomická studovna,
pitevny, výstava Bodies the exhibition v pražské Lucerně. Do koše letí to, na co nevystačila
slova. Koná se sraz prsku, mnohé je nám osvětleno. Kopeme do kulatého nesmyslu. Máme
příležitost vyslechnout si dlouhý a tichý projev porotců, je nám zadán první úkol, shodou
okolností gramatický. Ten spočívá v přečtení 8 textů, z nichž každý obsahuje nějakou chybu,
kterou musíme odhalit a pojmenovat + musíme vygenerovat formulaci správného textu. Po
chvilce řešení se odebírám do říše Morfeovy.

Čtvrtek 21.června 2007
Budíček. Hygiena a snídaně. Nástup na nástup. Zadávání úkolů. Sloh. Mladší strašidelné
vyprávění - osoba jdoucí deštěm, drže louč v ruce ,později baterku, oficiální název:
rozvětvený příběh, starší volný slohový útvar na téma extrémismu. Pochod do Str(á)že.
Kostel, konzum, kooperace. Návrat. Příšerné vedro! Diskuse. Oběd. Vypracování a odevzdání
první gramatické úlohy. Rybník. Koupání, plavání, opalování. Návrat. Mžení. Večeře. Volno.
Program severního prsku. Sodoma… Gomora. Hovory, vyprávění. Práce na slohu. Dobrou
noc!

Pátek 22.června 2007
To, že byla ke snídani česneková pomazánka(pozn.aut.:velice dobrá), jsem zjistil až později.
Na nástupu se mnohým notně přitížilo, protože mluvený projev se koná již dnes dopoledne!
Dle našich informací to je (údajně)nejhorší z úkolů. Cpeme se do jídelny, každý se baví po
svém, nakonec se donucuji jít. Na stolku na mne čeká následující téma: „Přál bych si, aby na
chodbě naší školy stál automat na….“ No, což o to, automatů máme hned několik( nevím, do
jaké míry funkčních), ale tady by to chtělo asi něco originálního. No, zkusil jsem vědomosti,
ale asi to nebylo ono(to by mi potvrdil mikrofon na tričku). Zkoušíme zprovoznit stůl na ping
pong. Naše snaha je sice korunována úspěchem, ale valná hra to stejně není. Dopisuji a
přepisuji sloh, ale když slunce praží na zátylek, tak se to opravdu nedá. V šest se konečně

odevzdává, alespoň o starost méně. Zítra se jede na výlet. Ještě si ale můžeme poslechnout
přednášku (téma asi čeština jakožto věda a její vývoj, ale jist si nejsem, celá přednáška byla
velice obsáhlá). Večerka a jde se spát.

Sobota 23.června 2007
Tvarohová pomazánka vypadá všelijak, jen ne jako vhodný start k náročnému dni. Koná se
exkurze, ne jen tak ledajaká. Autobus má opět zpoždění (jak jinak), Třeboň evidentně
nestíháme. Obhlížíme zámek, někteří nadšenci fotí, čekáme na prohlídku. Ta je zajímavá, za
vše bych jmenoval alespoň dobovou halapartnu, meč, ¾ litrový korbel a zlatý hřeb prohlídky,
nádobu na 16l(nikoli 161, ale slovy šestnáct litrů) alkoholických nápojů, kterou prý musel
vyprázdnit každý nováček v družině místního pána(tímto přeji všem dobré jitro). Přesun
k Červeným blatům. Procházíme lesem, který vypadá nejprve jako smrková plantáž, poté
však vydává své krásy. Tenhle prales vydržel těžbu rašeliny i nesčetné požáry. Zpevněnou
cestu občas přeruší informační tabule. Poslední zastávka: hamr. Jeho stáří bylo určeno na sto
dvacet let, vedle stojí moderní hospoda se slunečníky značky Gambrinus. Je zadán další úkol:
subjektivní líčení, máme popsat své zážitky z Červených blat. Po prohlídce a občerstvení se
vracíme do tábora. Tady se pracuje na úkolech nebo fláká. Po výborném večerním programu
umýt a spát.

Neděle 24.června 2007
Ráno vstáváme dřív, jdeme do kostela (tedy pouze zájemci). Po návratu čeká II. kategorii
mluvený projev, já dodělávám póčka ( další gramatický úkol: klasifikace výrazů obsahujících
předložku po a následná systematizace). Po dvaceti letech, po fialkách, po hrstech, po téhle
stránce, po návratu…. Ještě, že už nechodíme po památkách. Odpoledne má náš prsk
vypracovat noviny. Hojně se užívá výrazů osvojených při pobytu tady, jako například: gekon,
strdí, polopřadlena, vekšojd a podobně. Každý se činí, jestli se nemýlím, tak jsme měli tři
velké archy papíru. Po večerním programu se uchyluji do jídelny, je potřeba dopsat sloh.
Konečně umýt a spát.

Pondělí 25.června 2007
Poslední odevzdávání písemných úkolů, a sice slohů. Po snídani vyrážíme do Stráže, zásoby
se nebezpečně tenčí. Po obědě jsme požádáni o přípravu ohniště. Jde to ztuha, pracovní
nástroje zřejmě pamatují první ročník této soutěže. První sekera je tupá, druhá není ochotná
vydržet na topůrku, pila je vytahaná, a tudíž se viklá. Rýč je ohnutý ( jako paragraf ). K tomu
nás pálí sluníčko, jako by byla ozónová díra. Konečně je hotovo, jdeme se s několika zájemci
vykoupat do rybníka, hrajeme revoluci. Je nám to příjemné.
Vyhlášení. Nejprve udělování titulů (jež jsem si nezapamatoval) porotci oděnými
v prostěradlech (ne nepodobnými bohům z Olympu). Následuje vyjmenování prvních deseti
míst obou kategorií (drtivou většinu příček obsadila děvčata), nakonec si smí každý, dle míry
úspěšnosti, vybrat jednu nebo více knih. Následuje opulentní raut se všemi druhy pochutin, je
to výborné zakončení. Můžeme se dozvědět, jaké chyby jsme udělali. U táboráku se zpívá, je
veselo. Tradičně začíná pršet, takže hlídáme ohniště pro případ, že by přestalo. Bohužel tomu
tak není, tudíž jej hasíme a jdeme do jídelny. Zábava pokračuje až do rána, já to balím o půl
druhé. Spát se prostě musí.

Úterý 26.června 2007
Balíme si, jsme nařčeni ze ztráty košťátka, které nejspíš nikdy neexistovalo. Postupně všichni
odjíždí, ve vzduchu je cítit zatuchlé aroma nostalgie. Ještě si beru pár paštik( člověk nikdy
neví, kdy se budou hodit). Naposled přijíždí autobus( troufám si říct, že má zase zpoždění).
Odjíždíme.

Závěrem:
Nakonec bych rád dodal, že účast na této akci rozhodně byla obohacující, neb jsem tu potkal
vrstevníky ze všech koutů republiky, tudíž se dalo osvojit si různé výrazy z jiných nářečí,
popovídat o věcech, které se v domácím regionu zpravidla nedějí, a kamarádství bylo cítit po
celou dobu pobytu, který by ovšem neměl smysl bez výborných organizátorů, kteří se starali
jednak o naše pohodlí (kuchyně), zábavu (prskavky (vedoucí jednotlivých prsků (pracovních
skupin))) a samozřejmě porotců, kteří zadávali výborné úlohy, u nichž se člověk nejen
zabavil, ale i zamyslel, navíc na ně bylo dost času, a tak jsme nemuseli plácat jednu hloupost
za druhou, a tudíž jsme se mohli i posunout dál v chápání našeho národního jazyka jako
takového, ale nemuseli jsme si z toho dělat hlavu jako při písemkách, a proto jsme si užívali i
volného času, který jsme trávili třeba olíbalem( 1.pád olíbal (dříve „volejbal“)), pingpongem,
plaváním v rybníce či jinými bohulibými činnostmi, což učinilo z této akce příjemné
zakončení školního roku.

