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Milí čtenáři,
jak si asi devět procent studentů našeho Gymnázia a téměř všichni profesoři přečetli v posledním čísle
školního časopisu Gymplák, opravdu se našla hrstka lidí ochotna pokračovat v rozšiřování vašeho
všeobecného přehledu.
Na úvod by rozhodně nebylo na škodu představit vám alespoň některé z našeho malého redaktorského
seskupení. Dlouho jsme se rozhodovaly, hledaly po patrech, procházely třídy a sepisovaly adepty, kteří by
vyhovovali nám všem (neopomínaje vás) a nakonec jsme je našly. Procházely jsme především třídami nižších
ročníků, aby se nám potom případné předávání mladším pokolením usnadnilo. Někteří autoři si však přejí
zůstat v anonymitě, zmíním proto jen třídy, ve kterých se nám podařilo někoho uhnat. Poděkování směřuje
žákům tercie, sexty a septimy. Dále pokračují v psaní i někteří profesoři, těm také patří díky.
Možná by vás spíše zajímalo, co nového vám nabízíme, v čem se lišíme od Gympláka „Nové generace“.
Kromě jiné grafiky, nového svěžího psaní a mladších nápadů jsme si dovolili připravit pár nových rubrik.
K nim patří například: VTIPY POD ČAROU, SPORT nebo VÍTE, ŽE..?. Pokoušíme se to tu znovu trochu oživit a
donutit vás vzít si to čtení třeba o přestávce do rukou a dozvědět se něco nového.
Malá poznámka na konec: Někteří z vás si zajisté vzpomenou, že začátkem září byla vyslána skupina
vyvolených studentů za zvláštním účelem, vyzpovídat našeho českého Slavíka do jeho sídla v Praze. Karel
Gott toho měl asi mnoho na srdci, jelikož se ještě nepodařilo všechna jeho vyřčená slova hodit na papír.
Omlouváme se vám proto, snad ho nabídneme v dalším čísle našeho nově skvělého časopisu Gymplák.

A teď už hurá do čtení…

…ať se líbí!

Úplně na začátku chceme připomenout, že po dvou měsících odpočinku, zase nastala doba návratu do školy.
Byl zahájen školní rok 2012/2013 a s ním do čela gymnázia zasedl Mgr. Marek Hoffman. Tímto chceme
novému řediteli i jeho zástupci (Petru Borovičkovi) popřát hodně štěstí a klidu v nové funkci. Do našeho
učitelského sboru přibyly nové profesorky, které snad nebudou studenti zlobit, a bude se jim na našem
ústavu líbit. Hodně štěstí i novým studentům, ať se vám daří!
1.09.2012 – 6.B převzala adoptovaného Tambu od loňské 8.B
10.09.-12.09.2012 – adaptační kurz prváku
12.09.-14.09.2012 – adaptační kurz primy
16.09.2012 – koncert skupiny Coldplay
18.09.2012 – beseda s českým spisovatelem Michalem Vieweghem
20.09.-28.09.2012 – výměnný pobyt Jekatěrinburg, Rusko
25.09.-27.09.2012 – zájezd do Berlína, Německo

6.10.2012 – odjezd českých studentů za krásami Francie
20.10.2012 – koncert skupiny Katapult ve Vysokém Mýtě
25.10.-26.10.2012 – dlouho očekávané podzimní prázdniny
26.10.2012 – koncert Jennifer Lopez, Praha
27.10.2012 – Česko-slovenský bubenický festival taktéž ve Vysokém Mýtě
16.11.2012 – Maturitní ples
18.11.2012 – divadlo k tématu 17. Listopad
22.11.2012 – koncert skupiny MUSE
30.11.-1.12. – den otevřených dveří Gymnázia Ústí nad Orlicí

Mám pro vás plno novinek z hudebního světa.
Britská skupina Rolling Stones vyvrátila spekulace o tom, že vystoupí v Londýně a v New Yorku. Že by nějaký podvod, jak
získat na věrných fanoušcích peníze za lístky? Rolling Stones teď dávají přednost albu, na kterém pilně pracují, takže se
máme na co těšit.
A další na seznamu… zpěvák Billie Joe Armstrong z pop-punkové skupiny Green Day míří na léčení z drogové závislosti,
takže má takhle slavná americká parta pěkný problém. Snad se z toho Joe dostane a nebudou muset odkládat další
domluvená vystoupení. Hlavně že si to konečně přiznal a nebude tím i nadále kazit pověst své kapely.
A teď něco veselejšího: Nezkrotná americká popová zpěvačka Pink znovu zavítá do České republiky a to 10. května 2013
do O2 Arény. Své evropské turné zahajuje 14. dubna 2013 v anglickém Manchesteru. Uvidíme, jestli s novým albem The
Truth About Love bude mít také takové úspěchy, jako se dvěma předchozími. Každopádně její koncerty jsou velmi
oblíbené a živě dokáže zpívat stejně dobře jako na nahrávkách.
A další turné, tentokrát z české scény. Všem známý, mladý a talentovaný Tomáš Klus se vydává od října tohoto roku na
Česko-Slovenské turné „Ani si nesedejte“. Je vidět, že někoho jako je on, jsme v rádiích a na koncertech potřebovali
slyšet, protože takovou popularitu si jen málo zpěváků u nás dokázalo vysloužit. Těšíme se na další vtipné slovní hříčky v
jeho textech. A na nějaký koncertík si zajeďte, vřele doporučuji.
A pro ty, kteří chtějí větší kulturní zážitek z hudby, mám tip na výlet do Prahy. Muzikál Bídníci totiž v pražské Goja Music
Hall představuje druhou sezonu tohoto velmi oblíbeného představení. Kromě známých tváří jako například Daniel
Hůlka, Marian Vojtko, Kateřina Brožová uvidíte i nové talenty.
A když už jsme u té Prahy, mohu vám vylíčit zážitky z koncertu oslňující britské skupiny Coldplay, která se svým albem
Mylo Xyloto jezdí po světovém turné. Netušila jsem, jak mě dokáže něco tak uchvátit. Nemyslím si, že efektů a
ohňostrojů bylo příliš, jak píší některé zdroje. Celkový dojem se právě díky tomu ještě zdvojnásobil. Celé to byla exploze
nádherné a nenapodobitelné hudby s bezchybnou atmosférou ve vyprodaném pražském Edenu. Lidé zpívali a unášeni
známými písněmi, obdivovali show, kterou tahle partička dokáže. Hned bych jela znovu!

A to bude ode mě pravděpodobně všechno.
Mějte se.
Eli.N.

V okně jednoho činžáku se objevila výrazná cedule: „Prodám saxofon.“
Druhý den se objevily nápisy na všech oknech okolo: „Sláva!“

DIKTÁTOR (Larry Charles, 2012)
Kdo má rád Aliho G, Borata nebo nejnovějšího Bruna, tak se mu určitě bude líbit i tato parodie na Diktátora. Film je plný
více či méně urážlivých vtipů, v hlavní roli se Sachou Baronem Cohenem. Vládce malé zemičky Wadiya odjíždí do
Ameriky zkonzultovat jeho styl vládnutí, ale je zrazen. Nahradí ho
jeho dvojníkem, který má prohlásit Wadiyu demokratickou.
Nalezne pomoc u uprchlíka z vlastní země a ortodoxní
feministky. Je to rozhodně velice odvážný film, který se každému
líbit nemusí. Doporučila bych to všem, jež se chtějí něčemu
zasmát a nedělají si z celosvětových problémů „hlavu“.

THOR (Kennet Branagh, 2011)
Proč se podívat na Thora? Protože tam hraje sympatický Australan Chris
Hemsworth a nesmírně mu to tam sluší! Film je plný akčních triků, blesků,
bojových i romantičtějších scén a rozhodně ve vás zanechá dobrý dojem.
Pro náročnější diváky však není, neočekávejte složité chytré dialogy. Je to
prostě zfilmovaný komix a tak to berte. Syn vládce bohů Odina, Thor, je za
svou neposlušnost svržen na Zem. Pokud chce znovu nabýt své moci a
postavení musí se stát lepším a ušlechtilejším člověk, dospět. Proti němu je i
jeho adoptivní bratr Loki. Podaří se mu pomocí pár smrtelníků vrátit na
rodný Asgard?
ROCKNROLLA (Guy Ritchie, 2008)
Další film od Guy Ritchieho, ve kterém nám ukazuje, že drogy se dají brát i na úrovni. Padouši Gerard Butler, Tom
Wilkinson a další se snaží vydělat co nejvíce peněz většími i
menšími podvody. Narazí však na připraveného Ruského
podnikatele, skvělého Karla Rodena, jež jim pěkně znepříjemní
život. Mě se Rockenrolla moc líbila a viděla jsem ji už nejméně
třikrát. Je to vytříbená a perfektně stylizovaná adrenalinová jízda,
která nenudí, zatraceně dobře svými hláškami pobaví a mnohými
záběry vyráží dech.
Š. Tučková

Kráčí si po ulici chlap a za ním jde v řadě za sebou asi dvacet prstýnků s malinkatýma nožičkama.
„Vlevóó v bok!“ rozkazuje muž a prstýnky do jednoho okamžitě zabočí.
„Pochodéém v chod!“ káže chlapík zase a prstýnky ho znova na slovo poslouchají a pochodují za ním.
Takové divadlo samozřejmě nemůže ujít očím kolemjdoucích. Lidi se bleskově shluknou kolem a zírají s ústy dokořán.
Chlápek si toho všimne a rozeřve se:“Co čumíte? Ještě jste neviděli Pána prstenů?!“

…bylo nebylo, kdesi ve vesmíru pluje obrovská želva A'Tuin na jejímž hřbetě stojí čtyři sloni. Sloni tak velcí, že jeden z
nich musí den co den zvednout nohu, aby mohlo Slunce projít a vysvitnout na
Zeměplochu, věčný talíř spočívající na hřbetech slonů. Z tohoto
rozlehlého talíře padá v ohromném množství Krajopád,
vodopád mořské vody neustále zahalený vodní tříští a párou...
Autor Terry Pratchett má na svém kontě už více než 40 knížek o
Zeměploše a další přibývají. Seznámím vás alespoň s některými.
Všechny knihy jsou napsány velmi humorným způsobem a
určitě doporučuji všem si alespoň některou přečíst, uvidíte, že nebudete zklamaní.
Z nejnovějších knih jsou vydány – Obléknu si půlnoc a Sňupec. Mezi nejčastěji objevující se
postavy Pratchettových knih patří čarodějky, Mrakoplaš, Dvoukvítek, Tonička Bolavá, Samuel
Elánius a další.
A teď už ke konkrétním knihám…
BARVA KOUZEL
Hlavním hrdinou je neschopný a cynický mág Mrakoplaš, který se nedobrovolně stane průvodcem zahraničního turisty
jménem Dvoukvítek. Ten připluje do Ankh-Morporku z Agateánské říše a způsobí zde velký rozruch svým obrovským
bohatstvím, kterého si není vědom (cena zlata v Ankh-Morporku a v Agateánské říši se řádově liší).
Během rozsáhlého požáru, založeného poté, co Dvoukvítek objasní obyvatelům Morporku princip pojištění, opouštějí
oba hlavní hrdinové společně Ankh-Morpork a vydávají se na cestu po Zeměploše. Ta je zavede postupně do chrámu
pekelného boha Bel-Shammharotha, mezi jezdce na dracích a nakonec do říše Krull ležící na samém okraji Zeměplochy.
Tato kniha byla i zfilmována v roce 2008.
MORT
Smrť si dříve, nebo později najde každého. Když ovšem přijde k Mortovi, nabídne mu zaměstnání. Ten zjistí, že kvůli
tomu nemusí zemřít, a nabídku přijímá. Netrvá však dlouho a pochopí, že se jeho romantické touhy jen málo snášejí
s vážnou úlohou Smrťova asistenta, a když pozná překrásnou princeznu Keli, která má být zavražděna a kterou má právě
Mort dopravit na onen svět, začnou se věci rychle zaplétat…
SOUDNÉ SESTRY
Příběh se točí okolo tří čarodějek: Bábi Zlopočasné, Stařenky Oggové, stařešiny rozsáhlého klanu Oggů a majitelky
nejhorší kočky na světě, a Magráty Česnekové, věřící v nefunkční okultní předměty, Margráta je nejmladší čarodějkou a
zamiluje se do královského šaška.
Z krále Lancre Verence se stane duch, poté, co ho zavraždí jeho bratranec Lord Felmet. Jenže Felmetova krutovláda se
třem místním čarodějkám nelíbí a znovu se snaží dostat na trůn pravého krále, Verencova syna Tomjana. (Toho po
vraždě Verence ukryjí v kočovné divadelní společnosti trpaslíka Mášrechta a Vínozpěva i s královskou korunou.) Protože
ale neví, jak by se zbavili vévody Felmeta a jeho manželky, posunou čas, po vzoru legendární Černé Alissy, v Lancre o
patnáct let dopředu, aby mohl mladý Tomjan vznést požadavky na trůn.
…přeji zábavné čtení
K. Bubnová

Přijde policajt do knihovny. Překvapená knihovnice se ptá: "Copak, copak, venku prší?"
"Prosím vás, kde najdu knihu o manželském štěstí?"
"Zkuste oddělení pohádek."

Florbalové reprezentace se potkali v městě perníku
V zářijovém víkendu 7.-9.9. se uskutečnil v pardubické ČEZ aréně florbalový Staropramen cup. Turnaje se zúčastnili týmy
Norska, Švýcarska, České republiky a Slovenska. Náš národní tým proplul turnajem bez jediné porážky.

Jaroslav Kulhavý duhový dres mistra světa neobhájil
Olympijský vítěz se v sobotu 8.9.2012 zúčastnil mistrovství světa v cross-country v rakouském
Saalfeldenu, které se mu vůbec nepovedlo. Stěžoval si na bolest zad a kvůli tomuto hendikepu
dojel na 13. místě se čtyřminutovou ztrátou na vítěze - Nina Schurtera. Ten si určitě spravil chuť
po Olympijských hrách, kde prohrál právě s Kulhavým.
Berdych se do finále US open nedostal
Tomáš Berdych se v semifinále tenisového turnaje US open utkal se Skotem Andym
Murraym a s velice silným větrem. Ten se prý podepsal na prohře našeho tenisty. Ten
prohrál ve čtyřech setech 7:5, 2:6, 1:6 a 6:7(7).
V derby pražských es se dařilo sešívaným
Po dlouhých čtyřech letech Slavie porazila svého Sparťanského rivala. Střelec vítězného gólu Martin Latka je považován
za sparťanského kata, který vstřelil celkově patnáct gólů a z toho tři do sparťanské sítě.
Aktuální tabulka Gambrinus ligy:
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8

Tým
Jablonec
Plzeň
Olomouc
Sparta
Slavia
Jihlava
Brno
Liberec
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8
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17

9

8

17:7
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9
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14:9
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9
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14
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8
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Tým
Ml.Boleslav
Slovácko
Dukla
Budějovice
Hradec
Ostrava
Teplice
Příbram
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9
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11

8

9:12
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8

12:12

8

9

11:17

8

8

7:10

7

9

13:18

7

9

6:17

6

9

7:14

5
J. Blaho

Včera proběhla bitka mezi příznivci Sparty a Baníku. Vyhráli příznivci PČR.

Zápisník zapadlých XVII

Isidor ze Sevilly: Etymologiae XIi
Přemýšlím, kdo ze zapadlých by mohl konkurovat Karlu Gottovi … Kdekdo; ale jistě již nedočkavě čekáte právě na
Isidora ze Sevilly. Nemohu vás tedy zklamat.
Svatý Isidor (cca 560 – 636) žil v době, kdy z antické kultury v západním
Středomoří zbyly jen trosky. Uchování alespoň nějaké kontinuity přes „temná
staletí“ je zásluhou, bez níž by tu dnešní civilizace dost možná ani nebyla.
Vděčíme za to zejména klášterním školám, jejichž rozvoj biskup Isidor
podporoval.
Z jeho díla jsou nejslavnější Etymologie (Etymologiae), v podstatě
dvacetisvazková encyklopedie zahrnující snad vše, co můžete ve světě
potkat: řemesla, vědy, hry, vojenství, pokrmy, dějiny, jazyk, architekturu,
meteorologii, drahokamy i zvířata. Stanislav Komárek kdesi trefně přirovnal
středověká encyklopedická díla k malému cestovnímu průvodci pro
mimozemšťany: tehdejší svět je při vší pestrosti přehlédnutelný a
popsatelný.
V Etymologiích vykládá Isidor vlastnosti věcí z jejich názvů, zejména
latinských, často i řeckých: někdy jde o etymologie pravé, jindy falešné, ale
každopádně často inspirativní.
Jedenáctá kniha se týká lidského těla: jeho částí, období jeho života a na závěr neobvyklým úkazům – monstrům. Asi tu
nezvládneme víc než ochutnávku – trochu výpisků, tak asi na lžičku.
„Člověk se nazývá homo, protože byl stvořen ze země (humus).“ Pokora je tedy
namístě.
„Druhému prstu se říká index, salutaris nebo demonstratorius.“ To ani nemusím
překládat.
„Třetí se nazývá impudicus (necudný), protože se jím většinou vyjadřuje urážlivé
gesto.“ Je příjemné vědět, že některé věci zůstávají po staletí neměnné.
„Levá strana se nazývá laeva, že se víc hodí ke zvedání (levare) a nošení. Nese
štít, meč, toulec a další zátěž, aby pravá strana byla volná k akci.“ Kolt ale raději
noste napravo, právě kvůli rychlosti.
„Výraz pro srdce (cor) je odvozen od slova cura (starost).“ Dokud z něj
nespadne kámen.
„Děloze se říká matrix, protože se v ní rodí plod.“ Aha!

Isidor sice pouze uvádí jednotlivosti, nezobecňuje, nepokouší se o nějakou celistvou teorii, lze odtud však vést cestičku k
případné propracovanější symbolice lidského těla (o ní třeba jindy).
„Čtvrté období života je mládí (iuventus); končí v padesátém roce života.“ A pak že
se ve starých dobách umíralo v pětatřiceti!
„Člověk označovaný jako senior je stále spíše svěží.“ Něžně vyjádřeno, že?
„Není jisté, jako jaký slovní druh se má ohýbat výraz mortuus (mrtvý). … Je zcela
příhodné, že stejně jako tomu, co toto slovo označuje, se nelze žádným jednáním
vyhnout, tak i samo jméno nelze v řeči skloňovat.“ O mrtví tedy jen v prvním pádě:
kdo, co?
„Některým chybí některé části těla úplně, jako těm, kdo se narodili bez ruky nebo bez
hlavy; Řekové je nazývají steresii (sterésis = ztráta). A dále jsou tvorové, jež
nazýváme praenumeria. Je to případ, kdy se narodí jen hlava nebo noha.“ Br. Ale
aspoň že je na světě kompenzace; chybí-li vám hlava, nezoufejte, někde se objeví.
„Vypráví se pověst o podsvětním psu Kerberovi se třemi hlavami, které jsou obrazem
tří období – dětství, mládí a stáří.“ Kerberos je tedy odpovědí na hádanku Sfingy.
Kerberos je sám Oidipús.

ii

Ještě mnohé tehdy věděli a sepsali. Mnohé je zapomenuto, ale můžeme se tam vrátit. Podle wikipedie by se sv. Isidor
mohl stát i patronem internetu a studentů. To jsem tedy zvědav.

Pavel Holásek

Téma státní maturity se zdá asi nekonečné. Zatím jsme se setkávali pouze s negativními ohlasy i výsledky, nyní
se vše snad otáčí k lepšímu. Sněmovna odsouhlasila novelu školského zákona. Pro bylo 142 ze 158 přítomných poslanců.
Teď už pouze závisí na Senátu, jestli i přes ten projde zákon až k prezidentovi.
Novinkou se stává jednotná úroveň, což určitě potěší především studenty, kteří se rozhodli maturovat
z matematiky. Místo tří povinných předmětů budou pouze dva, a to čeština a cizí jazyk nebo matematika. Nadále
zůstávají do čtveřice dva nepovinné předměty. A tato informace asi nikoho nepřekvapí, slohové práce budou zase
opravovat učitelé jmenovaní ředitelem školy. Žádný CERMAT, jenom vaši profesoři, kteří už znají váš styl a kteří jediní
můžou objektivně posoudit vaši práci.
Bohužel (v případě, že by byla novela schválena), toto je provizorní řešení na dva roky. Do roku 2015 by měla
expertní komise připravit koncepční změny ve státních maturitách. Což třeba mě osobně štve, jelikož mám maturovat
právě v roce 2015, tudíž se s celou řadou ostatních vrstevníků stanu obětí „jejich nového modelu státní maturity“. Tak
doufejme, že se ve vládě poučili z loňska a žádné radikální změny nás nečekají.
M. Krejčí

Každý z nás jednou do roka zavítá na pouť. Svezete se na řetězáku, zakřičíte si na centrifuze, vystřelíte růži a
oblepení cukrovou vatou odjíždíte domů. Česká klasika. Ale co takhle Vám představit tři atrakce, při kterých Vám
ztuhne krev v žilách?
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Jedním z těchto lákadel je například čtyřdimenzionální dráha v Los Angeles - X . Sedačky se pohybují i mimo
směr jízdy. V mysli tak vzniká pocit, že nohama otáčíte ve čtyřech dimenzích. Dráha je samozřejmě doplněna zvukovými
i vizuálními efekty, volnými pády a tunely.
Pokud se vám dělá zle z řetízkových kolotočů, tak byste neměli jezdit do Las Vegas a zkoušet Insanity. Pasažéři
sedí na konci chapadel, která se točí rychlostí 65 kilometrů za hodinu ve výšce 275 metrů. Nedivte se tedy, že chůze lidí
z této atrakce, je mírně vrávoravá.
V americkém zábavním parku Cedar Point v Ohiu mají horskou dráhu s největším zrychlením na světě. Zhruba za
čtyři sekundy zrychlí z nuly na skoro 200 km/h. Mnozí o jízdě mluví jako o děsivém šílenství. Během 17 sekund si
vyzkoušíte největší zrychlení ale i volný pád.

Na závěr tohoto článku, byl připraven rozhovor s Helenou Spilkovou, která patří mezi osoby organizující
Ousteckou pouť.

Přijde chlapík s pěkně rozbitou hlavou k doktorovi, doktor na něj: "Copak se vám, stalo?"
"Ale takhle stojím a najednou proti mně raketa a prásk přímo do hlavy. Oklepu se a najednou prase a prásk přímo do
hlavy. Otevřu oči a proti mně kůň a řach do hlavy. Padl jsem na zem. Vstávám a najednou lokomotiva a prásk přímo do
hlavy. Strašný rány!"
"Raketa, prase, kůň, lokomotiva," brblá si doktor a vypisuje průvodku na psychiatrii, "bylo tam ještě něco?"
"Jo, pak přišel nějakej chlap a ten kolotoč vypnul!"

Pepíček je na kolotočích a smutně se dívá na dráhu jezdících autíček. Tatínek přijde za ním a ptá se Pepíčka:
„Pepíčku, proč nejdeš taky na autíčka?“
Pepíček odpoví: „Protože jsem před půl hodinou snědl rumovou pralinku.“

Mohla byste se našim čtenářům představit a ve
zkratce přiblížit vaší profesi?
V první řadě provozem lunaparku, což se dá
rozdělit na více aktivit, jako například pořádání
kulturních akcí, tradičních poutí, hostování na
posvíceních, vinobraních a barchanech. To ale není
vše. Naše atrakce se již objevily i na několika
snímcích, jak filmových, tak reklamních. Profese je
to různorodá a opravdu nemohu říci, že bychom
měli každý den stejný. Naši mužští musejí být
všeuměly od lakýrníka, svářeče, stavěče, truhláře
atd. přes řidiče kamionu až po schopného
manažera, který musí předvídat mnoho záležitostí.
My jako ženy zase zajišťujeme úředničinu, reklamu,
psychickou podporu a tisíc jiných věcí :-).

Kdy naposledy jste byla na nějaké pouťové
atrakci? A pamatujete, na které?
Naposledy jsem jela na našem ruském kole,
zrovna včera se svým synem.

Jaká je vaše úplně první vzpomínka na pouť?
Jelikož se dá doslova říct, že jsem se na pouti
''narodila'', je tato otázka pro mě velice těžká.
Pocházím z rodiny, která podniká v této branži
odjakživa (až kam nejstarší prababička pamatuje), a
tak celé moje dětství a vše okolo doprovází atrakce
a pouť. Vzpomínek mám spousty. Naše děti
opravdu nemají dětství nudné. Jednu vzpomínku za
vše: milovala jsem pomáhání u mé babičky ve
střelnici, kterou jsme my nikdy neměli. Natahování
flint a stavění válečků, růže z papíru a moje
milovaná babička :-).
Dokázala byste říct, které atrakce letěli na poutích
dříve a které jsou oblíbené dnes?
Tak samozřejmě každá dekáda má své favority.
Za mých prarodičů to byla například Zvonková
Dráha. Za mého mládí potom Centrifuga nebo
lochneska a dnes jsou to spíše ty moderní
adrenalinové atrakce. Samozřejmě existují i stálice
typu Autodrom, Bobová Dráha, Strašidelný Zámek
nebo střelnice, bez kterých by pouť ani nebyla
poutí.
Jak si představujete tu nejextrémnější a
nejděsivější atrakci?
Asi se ode mne očekává, že to bude nějaká
šílená dráha z USA, ale není to tak. Ihned jsem si
vzpomněla na naši nedávnou návštěvu Vidámparku
v Budapešti, kde existuje od roku 1922 dřevěná
bobová dráha, která je do dnešního dne v plném
provozu a největší raritou je, že k provozu
jednotlivých souprav neslouží žádný složitý počítač,
nýbrž lidská obsluha, která po dobu jízdy brzdí
soupravu v rychlosti okolo 40km/h. Prima
adrenalinový zážitek. Věřte, že jsme jeli několikrát.

Kterou atrakci jste měla vždycky nejradši a kterou
zase naopak?
Nemám moc ráda jízdu na autodromu, přijde
mi nudná, ale každý na to máme jiný názor.
Naopak velice si dokážu užít návštěvu
roztodivných, strašidelných hradů. Při našich
dovolených hodně navštěvujeme ostatní lunaparky
po celém světě a první, na co vždy jdu, jsou právě
strašidelné zámky.
Na závěr, co byste vzkázala studentům Gymnázia
Ústí nad Orlicí?
Studentům přeji mnoho úspěchů jak na
gymnáziu, tak na budoucí vysoké škole. Také vám
do budoucna velmi přeji najít práci, která vás bude
upřímně bavit a všechny vás chci pozvat na další
Ousteckou Pouť v roce 2013.

T. Hrudová

No a opět je tu stará dobrá „Zpovědnice učitelů“. Tentokrát jsme si dali do hledáčku novou
češtinářku Magdalénu Kovářovou a matikářku Martinu Bergmanovou. Zeptali jsme se jich na jejich
dojmy z našeho gymnázia. Prověřili jsme jejich znalosti v kvízu a vy si nyní můžete přečíst odpovědi
na pár různých otázky.

Co jste dělala předtím, než jste začala učit
tady?
B.: Tak to jsem učila na gymplu v Králíkách. A
ještě předtím jsem byla na mateřské.
K.: Předtím, než jsem začala učit tady, tak jsem
se sama učila.
Líbí se Vám tady?
B.: Ano, líbí se mi tady. Všichni jsou příjemní i
žáci.
K.: Je to tu nádherné.
S kým máte kabinet? A vycházíte spolu?
B.: Kabinet mám s paní učitelkou Kroulíkovou
a myslím, že spolu vycházíme dobře.
K.: S Vaškem Motyčkou a vycházíme spolu
skvěle. Taky si ještě dobře rozumím s Domčou
Holubářovou.

Která třída je zatím vaše nejoblíbenější?
B.: Moji nejoblíbenější jsou zatím primáni,
protože tam jsem nejvíce a nejlíp je znám.
K.: No tak z těch tříd, které už mám na stálo
asi 1. B.
Který předmět na gymplu byl váš
nejoblíbenější?
B.: Měla jsem hodně ráda matematiku, proto
jsem ji šla i studovat. Taky mě bavil dějepis i
tělocvik.
K.: Tak nejvíce mě bavilo ZSV a asi ta čeština.
Který předmět jste naopak neměla ráda?
B.: Neměla jsem ráda základy společenských
věd, protože si myslím, že lidi k tomu aby
mohli přemýšlet nad smyslem života,
potřebují nějaké zkušenosti, které jsem na
gymnáziu ještě neměla.
K.: Rozhodně chemii.

…a teď kvíz!
1.

Který vynálezce si přál, aby mu po jeho
smrti odstranili krev z těla? (Alfred
Nobel)
B.: Tak to opravdu nevím.
K.: Edison?

8.

Kdo složil Mou vlast? (Bedřich Smetana)
B.: To byl Bedřich Smetana.
K.: Určitě Bedřich Smetana.

9.

Kdy skončila Velká francouzská revoluce?
(19. Století)
B.: Říkala jsem, že mě dějepis zajímá, že?
Myslím, že v 18. Století.
K.: To bych asi měla vědět. Tak…
Osmnácet… A nějaký drobný?

2.

Co znamená anglické slovo fiancée?
(snoubenka)
B.: Já vám děvčata řeknu, že nic nevím.
K.: Snoubenec nebo snoubenka.

3.

Jak se jmenoval známý ruský básník z 19.
Století? (Alexander Sergejovič Puškin)
B.: Puškin.
K.: Tak to byl nejspíš Puškin.

10. Kdo napsal román „Cesta do středu
Země“? (Jules Verne)
B.: Nebyl to Jules Verne?
K.: Myslím, že to byl Jules Verne.

4.

Co to jsou halogenidy? (dvouprvkové
sloučeniny halogenů s dalším prvkem)
B.: Halogenidy to je nějaká skupina látek,
ale nevím, které tam patří. To už si
opravdu nepamatuji.
K.: Jemináčku, to bude něco z chemie. To
vážně netuším.

11. Kdy se konala svatba prince Williama?
(vloni)
B.: Vloni, ale nevím, kdy přesně.
K.: Vloni?

5.

6.

7.

Jak zní 2. Newtonův zákon? (Jestliže na
těleso působí síla, pak se těleso pohybuje
se zrychlením, které je přímo úměrné
působící síle a nepřímo úměrné
hmotnosti tělesa.)
B.: Hm… Je zákon, že se k sobě tělesa
přitahují silou, která je úměrná jejich
hmotnosti, ale který je druhý to nevím.
K.: Zákon zachování energie? Nebo že
těleso setrvává v pohybu, pokud se něco
děje. A teď nevím, co to bylo.
Do jakého tvaru krystalizuje sůl? (Do
krychle.)
B.: Vy máte samé otázky, kde vás zajímá
jen fyzika a chemie! Asi do nějakého
kamene.
K.: Do kostiček.
Kdo ze slavných vynálezců se bál tmy?
(Thomas Edison)
B.: Edison.
K.: Napadá mě jen Alexandr Makedonský,
ale to asi nebyl vynálezce. Tak třeba…
Einstein?

12. Kde se nachází Hollywood? (USA,
Kalifornie, Los Angeles)
B.: V Americe, V LA.
K.: Ve Spojených státech amerických,
nejspíš v Kalifornii, nebo tak.
13. Kolik států je v USA? (50)
B.: Určitě 50.
K.: Tolik, kolik je hvězd na americké vlajce.
14. Hlavní město Běloruska je? (Minsk)
B.: Minsk?
K.: Ehm… Kyjev?
15. Jak často se musí měnit voda v plovoucí
podlaze? (Nikdy.)
B.: No, pokaždé když na ni něco vylejeme,
tak je potřeba to utřít.
K.: To je vtipná otázka. Tak doufám, že
nikdy.
16. Jak se jmenuje poslední díl Harryho
Pottera? (Harry Potter a relikvie smrti)
B.: Tak první je Kámen mudrců. Ale jak se
jmenuje poslední, tak to netuším.
K.: Tak Harry Potter a… A… Harry Potter a
doufejme, že Rowlingová už nic nenapíše?

17. V kolika ti letech zemřel zpěvák Kurt
Cobain? (27)
B.: Tak o tom jsem nikdy neslyšela.
K.: Tak ten umřel mladý. Myslím, že mu
bylo něco přes dvacet. Tak třeba… 25?
18. Jaký je charakteristický znak dalmatinů?
(Že mají černé fleky po celém těle)
B.: No, že jsou flekatí. Bílo-černí.
K.: Že mají sto brášků a sestřiček.

19. Co znamená bílá růže? (Nevinnost)
B.: Bílá je nevinnost.
K.: Bílá… Tak já nevím, třeba nevinnost?
20. Odkud pochází automobilová značka
Wolksvagen? (Německo)
B.: Myslím, že z Německa.
K.: Tak to bude nějaká německy mluvící
země, takže třeba Německo?

Obě dvě paní učitelky získaly stejný počet bodů. Takže vítězem kvízu se stávají obě! Gratulujeme!
M. Paulavets, D. Vašinová a spol.

Not for all the tea in China! - Ani za nic na světě.
Nie bądź taki ą, ę! (ą,ę jsou nejtěžší samohlásky, které se někdy vyslovují celé nebo se zkracují do om a em a ten, kdo se
je vždy snaží správně vyslovit a používá stále takový spisovný jazyk, zní vtipně, trapně a nepřirozeně)
Wyglądasz jak wkurzony Chopin! - Jsi rozcuchaný.
秋茄子は嫁に食わすな (Nedávej dozrálé lilky ženě tvého syna.) - Neukazuj své bohatství druhým lidem, protože o
něj můžeš lehce přijít.

A. Rozlílková

Baví se Němec, Američan a Čech, kdo má lepší auta.
Němec: "My máme tak dobrý auta, že když zapomenou zamknout,
za pár vteřin se rozhouká alarm."
Američan: "To nic není, to když my zapomeneme zamknout
auto, za pár vteřin se zamkne samo."
Čech: "To u nás když zapomenou zamknout auto, za pár vteřin se stane neviditelným."
Baví se dvě:
"Je tvůj snoubenec atraktivní?"
"Jak by nebyl, po matce má modré oči a po otci vilu a Mercedes."

…methanol se běžně vyskytuje ve
všech alkoholických nápojích? Najdeme ho
zejména v ovocných pálenkách. Maximální
povolené množství je 12 gramů na litr čistého
alkoholu.
…19. září uplynulo přesně 30 let od prvního
použití smajlíka? Jistý vysokoškolský profesor
z USA použil dnes všem dobře známou kombinaci:
dvojtečka, pomlčka, závorka. :-)
…největší „číro“ měří 113 cm? Nagelované vlasy
tohoto Japonce by tedy více než 2x převršily
nejmenšího muže světa. Je z Nepálu a měří pouze
54,6 cm.
…létání pomocí balónků není možné jen
v pohádce? Do výšky 5 580 metrů se vznesl M.
Howard z Velké Británie. K odlepení od země mu
přitom stačilo „pouhých“ 1 400 balónků
naplněných héliem. Dobrodruzi z gymplu, kteří by
chtěli tato bláznivý kousek zopakovat, si ale musí
počkat na další pouť.
…Homer Simpson v seriálu vystřídal kolem 50 ti
povolání? Například: starosta, pluhař, rapper a
Smithers.
…silikonové implantáty nepoužívají ženy jen na
svá ňadra? Služeb plastických chirurgů začali
využívat i muži. Rozmazlení pánové, líní zajít si do
posilovny „zkrášlují“ svá těla prsními, břišními,
stehenními, a dokonce i zadkovými vycpávkami.

*Víte, co se stane, když napíšete do vyhledávání
na Seznam.cz název tvrdého alkoholu (rum,
slivovice, becherovka)? Zkuste to.
…ve Velké Británii je zakázáno umírat
v parlamentu? Tato země se proslavila svými
zákony starými třeba i stovky let, ale dosud je
nikdo nezrušil.
…výbuch Černobylu nebyl největší nukleární
katastrofou? V roce 1957 (asi 20 let před
Černobylem) vybuchlo v jižním Uralu v okolí
ruského města Osjorsk 80 tun radioaktivního
odpadu. Uvolnila se mnohonásobně větší
radioaktivita než při již zmiňovaném výbuchu o dvě
desetiletí později. Tuto informaci ruská vláda tajila
až do roku 1990! (Více než 30 let.)
…muži padají z postele častěji než ženy? Ten kdo
prováděl tento výzkum, to nemohl mít v hlavě
v pořádku.
…až do 18. století lidé nerozlišovali pravou a levou
botu? Lidé to tehdy měli hold jednodušší.
…Mrtvé moře není nejslanější jezero světa?
Mrtvé moře obsahuje přibližně 32% soli. Jezero
Assal v Džibutsku (Afrika) obsahuje 34,8%. Což je
10x více než v obyčejné mořské vodě. V hloubce 20
metrů byla naměřena salinita dokonce 39%!

* - Odstavec platil jen v těžkých časech prohibice. Funguje i po zrušení vyhlášky, ale nevíme do kdy. A bůhví, kdy
si toto vydání Gympláka čtete.
Ejč.Tý.

Víte, co je největší ironie?
Když polykač mečů hodí šavli.

V. Kličková

VÁHY
Prohibice skončila a vy si můžete s čistým svědomím otevřít láhev rumu. To se týká
těch méně zodpovědných Vah, což se vás jistě netýká. Místo alkoholu vám však v krvi
koluje něco jiného. Dá-li se všudypřítomný říjnový stres dostat i do krve, myslím, že se
tam zaručeně dostane. Možná vám tam už několik dní koluje. Nestíháte se učit, máte
termíny, budete mít narozeniny a v neposlední řadě si vás všichni až doteď nevšímali,
načež začali jevit zájem o vaší všudypřítomnost. Neztrácejte hlavu a postupujte podle
plánu. Když máte výběr mezi plánem A a B, vždy vybírejte C.
ŠTÍR
V Afghánistánu se sestřelují vrtulníky, v Americe se dloubají v halloweenské dýni,
v Číně jsou zemětřesení, ve Francii se zabíjí, jenom u vás doma se nic moc neděje.
Nebydlíte v klidové části města, jen jste si asi zadek přilepili k židli. Máte přeci spoustu
možností jak zabít nudu. Naučte se vařit pelmeně nebo pirožky, nakrmte veverky
v botanické zahradě nebo se naučte vyhazovat slupky od slunečnicových semínek do
koše.
STŘELEC
Jsou země, kde lidé milují, když jim někdo hraje na flétnu, v jiných zase studenti mají tu
čest vyleštit sochu uznávaného vynálezce. Všichni se v něčem lišíme, ale jsou i věci,
které máme na sto procent společné všichni. Jednou z nich je například škola. Je naší
povinností ji vystudovat, pro Střelce obzvlášť. Následující měsíc vám připraví nečekané
retardéry v cestě za vzděláním.

KOZOROH
Nastala vhodná doba sklizně. Čas, kdy všechno dozrává. Jestli se ale nezklidníte, nic
nesklidíte! U Kozorohů se nepočítá se vznětlivostí, ani s jinými agresivními
vlastnostmi. Vaším zvykem je suverénně napochodovat do místnosti a zpražit
kohokoliv, kdo se jen opře o zeď. Není to to jediné, co vám jde. Velmi často
prohráváte, ale také obracíte svou prohru ve vítězství. Kdekoliv jinde kromě vztahů by
vám to mohlo připadat užitečné.
VODNÁŘ
O prázdninách jste zvlčili a zvykli si na přepych a na to, že jste měli všechno po ruce.
Na třetího září jste si napochodovali do školních lavic a nic s sebou neměli. Když měli,
tak jen mobil nebo nové oblečení. To se ví, lidé byli kdysi skromnější a nenároční.
Například Mistr van Gogh si údajně uřízl ucho jen proto, že neměl při ruce gumu. Kdo
ví, co je na tom pravdy. Vám by tohle asi neprošlo, tak se uvědomte.

Do časopisu přišel dopis: „Váš horoskop mi nevyšel. Psali jste, že mě má potkat smrt, ale vůbec nic se mi ne…“
Váš horoskop na zítřejší den: Zítra vás budou všichni jenom chválit, budou vás na rukou nosit a zahrnovat
květinami. Jóóó…pohřeb už je takovej…

RYBY
Prázdniny pro vás skončily velmi brzy a vy jste si přespříliš zvykli na volnost. Plnit
povinnosti, dodržovat určitá pravidla a takzvaně zajet do starých kolejí vám nic neříká.
Proto byste si měli co nejdřív udělat filmový maraton na celou noc. Nesjíždějte však
všechny Pottery, ale zavítejte spíše k dokumentárním filmům, poté k českým komediím
a zakončete to hororem. Černobylské deníky stojí za to.
BERAN
Mír, láska a svoboda? Nic z toho jste nikdy neslyšeli, ani nezažili. Jediná věc, která vás
na květinových dětech zaujala je kouření trávy a vodní dýmky. Ona taková příchuť
tropického ovoce přivezená z ciziny, kde je všechno levnější, není špatná. Krásně si u
toho oddychnete, zapomenete na starosti a někdy zabijete i pár mozkových buněk.
Říká se, při po užití některých omamných látek máte pocit, že létáte, nebo že jste
pánem svého těla a za žádných okolností si nemůžete ublížit. Berani však budou trpět
bez požití čehokoliv.
BÝK
Nesedíte u krbu na chalupě v horách, nesedíte v kině, ani ve vlaku, na autodromu, na ulici
na patníku s cigaretou v ruce. Vy dokonce nesedíte ani na gauči u televize. Jednoduše jste
v tomto období jako tělo bez duše. Ležíte bezmocně rozvalení na posteli a zíráte do stropu.
Někoho jste ztratili a nic vám ho nenahradí. Myšlenka návratu oblíbené osoby by se ale
neměla hned zavrhnout. V ruských krajinách například lásku vyznávají nastříkanými vzkazy
na chodník před domy. Nápis je dokonce čitelný z dvanáctého patra panelového domu.
BLÍŽENCI
Měsíc říjen se pro vás stane přímo extrémně dlouhým. Někdo z blízkých i vzdálených
před vámi ukrývá tajemství. Vše je ale před vámi bezpečně zakamuflováno, proto ani
nevíte, že nějaké tajemství existuje. Jestliže se vám podaří zjistit, o co jde, nic si z toho
nedělejte, může to být i horší. Někteří zjistili, že jejich otec je ve speciální jednotce
odvážené do Čečenska, nebo že k narozeninám dostane stojánek na ředkvičky. Klídek.
RAK
Když jste ráno otevřeli oči, měli jste představu o vykročení pravou nohou do nového dne.
Rána byla vždy skvělou příležitostí pro lepší změny, začátky nebo konce. Navzdory všem
vaším fiaskům v minulosti, by se vám to tentokrát mělo povést. S novým startem by se
z vás však neměla stát pravoslavná babička, která bez šátku na hlavě a dlouhé vzorované
sukni nevyjde z domu. Stačí třeba začít běhat.
LEV
Začátkem školního roku se prezentujete spíše s nezájmem, ale ten se brzo změní.
Hvězdy vám tentokrát nedoporučují, ale spíše přikazují začlenit se a s trochu větším
zájmem do něčeho, do čeho by vás v životě nenapadlo, že se zažerete. Začněte s něčím
novým, jako je například třetí cizí jazyk, články do studentského časopisu a podobně.
Možností je spousta, tak se porozhlédněte.
PANNA
V říjnu je asi pozdě vyrážet někam daleko na cesty, ale není to přeci úplně neuskutečnitelné.
Většina lidí pomyslí na slunné sny proležené na pláži, ale Pannám se doporučuje vyrazit za
památkami. Starším studentům byly nabízeny zájezdy na východ i na západ. Zbylé Panny,
které se ještě nerozhodly, se o víkendu určitě podívají aspoň za hradby města.

