Milí čtenáři,
v letošním roce jsme opět vložili všechno své úsilí do vytvoření pár nových, promyšlených článků,
které na rozdíl od minulých příspěvků nabraly jiný směr a byly od základu překopány, pozměněny.
Zaměřili jsme se především na zážitky z Austrálie, začátek těžkých časů vstávání do školy nebo nově
také na módní výstřelky dam i pánů z dob koženého pravěku či květinového romantismu.
Nezanevřeli jsme ani na letošní primány a prváky a pokusili jsme se jim zpříjemnit složité začátky
v jiném prostředí našimi vtipy pod čarou a nově i sudoku prozrazující heslo k záhadným vlnám
bezdrátové komunikace našeho gymnázia.
Také bych chtěla připomenout, že ač se nám na inzerát vyzývající studenty k zapojení se do
dobrovolné tvorby školního časopisu ozvalo kolem sedmi zájemců, stále můžeme usilovat o větší
obsáhlost, protože hledání neskončilo. Připojte se tedy k nám!
Bývá zvykem takhle zpočátku školní docházky popřát úspěšný rok, samé krásné hodnocení, žádné
konflikty s profesory, bezproblémové proplutí střední školou. Omlouvám se, ale mně je tohle
naprosto ukradené, a podle mého realistického úsudku ani nepředpokládám, že by se to i vyplnilo,
snad jen… aby se v brzké době začalo topit, zatopilo se i ve třetím patře, nové boilery držely na svém
místě a nikomu nezlomily vaz při zahřívání se pod sušičem a především, aby vyučovací hodiny
odpadávaly jedna za druhou jako nadšenci do nepovinného italského jazyka.

V. Kličková

Drazí hudební nadšenci,
léto společně s prvním měsícem školy je už dávno za námi a rok 2013 se pomalu chýlí ke konci. Osobnosti
z hudebního průmyslu jsou ovšem teprve na začátku a diagramy jejich kariér zaznamenávají různě silné
úspěchy. Pojďme si nyní říci, co všechno se událo od doby, kdy vyšel poslední díl našeho časopisu.
Na domácí scéně je to víceméně stejné. Michal David stále běhá po pódiu s elektrickými klávesami,
rodinní příslušníci Heleny Vondráčkové se ještě nepřestali soudit a o Ivetě Bartošové raději pomlčím.
Nicméně i tak můžeme narazit na velkou spoustu novinek, mezi něž se řadí například nový klip ke
skladbě Casio od Xindla-X. Bohužel, zatímco píseň je, jak muzikant sám říká, „parodií na machistické texty
rapových písní,“ videoklip s ní naprosto nesouvisí. To mu hodně ubírá na původním úmyslu předestřít lidem
novodobý souboj Ježíška se Santou Klausem, a dohromady to připomíná spíše večerníček „Jak pejsek a kočička
pekli dort“ nežli nějaký vtipný pokus o recesi.
Léto bylo věnováno převážně festivalům. Mezi nejúspěšnější můžeme zařadit Rock for People, na
němž jsme viděli nespočet českých, ale i zahraničních umělců. Svým hlasem nás oslnili Karel Gott a Tomáš Klus,
užili jsme si kapely jako Charlie Straight, Kabát & Big Band nebo Kryštof. Nejvíce lidí však přišlo kvůli americké
kapele 30 Seconds to Mars, která má každým dnem víc a víc fanoušků.
MTV již poněkolikáté rozdávala ceny v anketě 2013 MTV Video Music Awards, v níž se tato skupina
umístila na prvním místě v kategorii Nejlepší rockové video se svou písní Up In The Air. Ta se objevila na jejich
albu Love Lust Faith + Dreams, které vyšlo 17. května 2013. Vůbec nejlépe dopadl zpěvák Justin Timberlake,
který s klipem ke skladbě Mirrors obsadil první příčku v anketě Video roku, a navíc vystoupil se svou chlapeckou
skupinou 'N Sync, jež se rozpadla v roce 2002. V kategorii Nejlepší spolupráce lidé nejvíce hlasovali pro Pink a
Nate Ruesse s jejich slavným Just Give Me A Reason a v anketě o Nejlepší ženské video zvítězila Taylor Swift se
singlem I Knew You Were Trouble, který se také těší neuvěřitelné oblíbenosti. Za největší hit léta je podle diváků
považována píseň Best Song Ever od britské skupiny One Direction, která se svými osmi a půl miliony hlasy
porazila Miley Cyrus a její song We Can’t Stop o více než polovinu.
Anti-directionerská mládež se však shoduje na tom, že s největším hitem léta 2013 přišel Avicii. Wake
Me Up se umisťuje na předních příčkách všech hitparád, hned vedle písně La La La od Naughty Boye.
A na co se můžeme do konce roku ještě těšit? V Lucerna Music Baru uvidíme 10. října legendární
kapelu Pixies, která se po svém rozpadu v roce 1993 dala v dubnu 2004 znovu dohromady. V pražské O2 Aréně
vystoupí 6. listopadu zpěvák Bruno Mars, o den později jej, vůbec poprvé, nahradí skupina Nickelback.
Událo se hodně věcí, ale těch, které nás teprve čekají, je daleko víc. Proto směle zpívejte a
poslouchejte to, co máte rádi, a já zase vbrzku přijdu, abych vás obeznámila s nejžhavějšími novinkami ze světa
hudby!
K. Klazarová

Otec Chucka Norrise chtěl být už odmalička jako jeho syn.
Chuck Norris se jednou pokusil otevřít dům klíčky od auta …a dům nastartoval.

Něco na zasmání...
Nejprve jsem přemýšlela, který filmový žánr by se nejvíce hodil na začátek školního roku, pak mě ale napadlo,
proč nezačít hezky z vesela s nějakou tou komedií...
Jako první film jsem se rozhodla představit vám „animák“, který si užije celá rodina, a jako druhý tu bude
zmíněný akční film, u něhož se určitě nudit nebudete.
Univerzita pro příšerky (Monsters University, 2013)
Snad každý zná první díl tohoto filmu (Příšerky s.r.o, 2001), který nám
přibližuje dobrodružství o malé holčičce, jež se dostane skrze dveře do světa
příšer. Univerzita pro příšerky nás však posune o kus zpátky.
Mike Wazowski vždy toužil být populární příšerkou. Byl přijat na Univerzitu
pro příšerky a ze začátku šlo vše podleplánu, ale ne na dlouho. Hned během
prvního semestru přijde na školu i slavný Sulley, jehož otec je jeden z
nejlepších v oboru strašení, a začně Mikeovi vše komplikovat. Kvůli potížím,
které si navzájem způsobí, jsou vyřazení z výuky „strašení“, a aby se dostali
zpátky, musejí spolupracovat a vyhrát známou školní soutěž.
Režie se tentokrát ujal Dan Scanlon, který zrežíroval i sedmiminutové video
Bourák a Bludička, a v českém znění zde můžeme slyšet hlasy Nadi
Konvalinkové (Sherrie), Tomáše Trapla (Mike), Jiřího Hromadu (Sulley) a
mnoho dalších.
Myslím si, že je fajn podívat se jednou za čas na animovaný film, a vrátit se tak zpátky do dětských let, kdy naše
jediné starosti byly, jakou pastelkou máme vybarvit omalovánku nebo jak máme pojmenovat nového plyšového
medvídka...
URNA, Útvar Rozhodně Neživých Agentů (R.I.P.D., 2013)
Pokud jste fanouškem filmu Muži v černém nebo prostě rádi ujíždíte na sci-fi,
jsem si jistá, že si R.I.P.D. zamilujete.
Režisérem tohoto nového filmu se stal Robert Schwentke (tvůrce populárního
seriálu Anatomie lži), díky němuž si v hlavní roli zahráli Ryan Reynolds (Nick
Walker), Jeff Bridges (Roy Pulsipher) a Mary-Louise Parker (policejní důstojnice
Mildred).
Celý příběh začíná smrtí jednoho policisty – Nicka Walkera, který se dostane do
„víru“ vedoucího k vyššímu soudu. Než se ale naděje, sedí tváří v tvář policejní
důstojnici, jež mu dává na výběr ze dvou možností – buď bude součástí URNA
a bude pomáhat chytat po Zemi ty, kteří jsou již dávno mrtví, nebo půjde k
soudu, kde se rozhodne, zdali patří do nebe, nebo do pekla. Nick přijal první
volbu – z části proto, že nepatil zrovna k nejčestnějším policistům, a z části
viděl výhodu v tom, že se bude moci opět navrátit ke své ženě.
Jenomže, kdyby získal zpátky svůj starý život, nebyla by to nuda? Vesmír je však natolik chytrý, že by nic
takového nedopustil, a proto dostane Nick novou identitu stejně jako každý jiný, který se rozhodne stát členem
URNA. Spolu se svým parťákem Royem musí vypořádat s pohnanými nepřáteli, kteří jim jdou po krku a zabránit
tomu, aby nastolili chaos.
Š.Štanglerová

Arabská teroristická komanda oznámila, že žádný útok na Českou republiku nechystají. Jejich analytická skupina
totiž zjistila, že po likvidaci vlády, parlamentu a senátu by se životní úroveň českých občanů zvýšila na
trojnásobek.

„Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.” Marcus Tullius
Cicero
Doufám, že i vy sdílíte stejné myšlenky a nový školní rok pro vás bude jako nirvana. Věřím, že vášniví čtenáři si
nenechali ujít možnost přečíst radioaktivní várku knih. Vybrala jsem kousky, které se mnou navštívily dalekou
Itálii a o něco bližší Šumavu.

Gordon Reece- Myši
Šestnáctiletá Shelley a její matka jsou šedé myšky- nechají si vše líbit a mlčky snáší
šikanování od spolužaček i od šéfa. Odstěhují se na venkov a pomalu začínají nový život, co
se však stane, když nově nabytou pohodu naruší zloděj? Každému jednou dojde trpělivost.
Mrtvola na podlaze v obýváku je toho „živým” důkazem. Musejí se potýkat jak s vlastním
svědomím, tak i s nečekaným svědkem.

Lauren Oliver- Delirium
Láska je nemoc, vědci objevili lék a v den osmnáctých narozenin stačí jedna operace a jste
ušetřeni smrtelných příznaků. Leně zbývá devadesát pět dní. Její matka umřela na lásku.
Tak jí to bylo řečeno. Jednoho dne potká Alexe. Díky němu objeví skrytou pravdu o své
rodině a zjištění, že žila ve lži, v ní rozdmýchá sílu se vzepřít a utéct.

Anna Godbersen- Luxus
Půvabné dívky v krásných šatech, které se baví až do svítání na večírcích, neodolatelní
mladíci s prohnaným úsměvem a nebezpečnými úmysly. Drobné lži, temná tajemství a
skandální vztahy. Takový je Manhattan v roce 1899… Manhattanské společenské scéně
vládnou Elizabeth a Diana Hollandovy. Když zjistí, že jejich postavení stojí na pokraji
propasti, náhle všichni představují hrozbu pro jejich šťastnou budoucnost.

K.Bubnová

Dva narkomani vaří v kuchyni jakousi specialitu z marihuany. Jeden se ptá:
-Hele, Dežo, co by se stalo, kdybych to celý najednou vypil?
-No…okamžitě by se ti začala valit krev z nosu, z úst i z uší!
-Kecáš! Tohle že by se stalo?
-Jo, protože bych ti pánví rozmlátil ksicht!

Ani po prosportovaných prázdninách jsme nezapomněli na tuto rubriku. Doufáme, že už jste se aktivně začali
věnovat své oblíbené disciplíně a o nové rekordy školy nebudou nouze.
Tenis
Čeští tenisté si potřetí za posledních pět let zahrají ve finále Davisova poháru. Do finále posunula úřadující
držitele "salátové mísy " osvědčená dvojice Tomáš Berdych a Radek Štěpánek. Po výhrách v pátečních
dvouhrách spolu zvládli i sobotní čtyřhru. V neděli Lukáš Rosol nevyužil s Horaciem Zeballosem dva mečboly a
prohrál také Jiří Veselý. Soupeři českých reprezentantů v listopadovém finále Davisova poháru budou Srbové
v čele se světovou jedničkou Novakem Djokovičem.
Basketbal
Basketbalisté Francie jsou poprvé mistry Evropy. V nedělním finále v Lublani zdolali Litvu 80:66, oplatili soupeři
porážku ze skupiny a napravili předloňskou finálovou porážku se Španělskem. V utkání o třetí místo porazilo
Španělsko Chorvatsko 92:66, a tak získalo tak sedmý cenný kov z posledních osmi evropských šampionátů.
Francouz Tony Parker byl zvolen nejužitečnějším hráčem turnaje.
Hokej
Blíží se první říjen, start nového ročníku slavné NHL, a fanoušci Jaromíra Jágra znervózněli, protože
jednačtyřicetiletý český útočník zase vynechal trénink New Jersey Devils a nebude hrát ani v pondělním
přípravném zápase v Montrealu. Trenér ale věří, že se Jágr stihne připravit na první zápas sezony.

Aktuální výsledky:
Gambrinus liga 8. kolo:
Znojmo – Sparta 0:2
Teplice – Jablonec 3:1
Slavia – Ml. Boleslav 0:4
Olomouc – Jihlava 4:3
Slovácko – Příbram 1:1
Ostrava – Bohemians 1905 1:3
Liberec – Plzeň 1:1
Dukla – Brno 2:1
Tipsport extraliga 3. kolo:
Slavia – Pardubice 2:1 sn
Brno – Chomutov 3:0
Kladno – Vítkovice 6:5 sn
Sparta – Plzeň 3:1
Karlovy Vary – Hradec Králové 0:3
Litvínov – Liberec 3:2 sn
Třinec – Zlín 3:0
TZ

Není důležité vyhrát, ale vykopat druhému jámu tak, aby se z ní ozývalo, protože jinak nebudou koláče.

JAK ŠEL ČAS…
Na začátku školního roku mnozí z vás obnovili svůj šatník, aby ve škole
zazářili nejen intelektem a vědomostmi. Snahu zalíbit se a přizpůsobit
oblečení události či svému postavení vynakládali lidé už odnepaměti.
Vyjdeme si spolu na exkurzi po stopách módy od dob pravěkých lovců
až po dnešní přehlídková mola …
DOBA KAMENNÁ

přispěchal elegán ve vestě, punčochách

Nejdříve se používala kostěná jehlice,

a baretu.

později jehla, kterou se sešívala kůže lýkem.
Pokrokem bylo využívání lnu a vlny ze zvířat

BAROKO & ROKOKO

a díky spřádací přeslici a primitivnímu

Období vyznačující se zdobností, pro některé

tkalcovskému stavu se mohly začít vyrábět

možná až kýčem, se v módě odráží v podobě

samotné tkaniny.

mašliček, krajek, paruk, korzetů a velkých dekoltů.
V baroku se poprvé objevují kapsy.

STAROVĚKÝ ŘÍM
Řecký chitón vystřídala tunika (otroci ji

ROMANTISMUS

nosit nemohli), vlasy se kadeřily a vyčesávaly,

Sukně kuželovitého tvaru ženské

hlavu zdobily klobouky nejčastěji ze slámy

postavě moc nelichotily, avšak více pozornosti

a chodilo se v kožených sandálech,

stejně poutaly květinové vzory a ozdoby ve vlasech.

jež se lišily zdobením podle postavení občanů.

Co se pánů týče, každý z nás si snadno představí
muže s cylindrem v dlouhém fraku kráčejícího s holí

GOTIKA

v ruce.

Ženy si ruce zahalovaly dlouhými rukávy,
nosily čepice a jako doplněk jim sloužily opasky.
Muži si srdce dam získávali upnutými
kalhotami, které doplňoval krátký kabátek
s rozšířenými rukávy, na nichž visely
například malé rolničky.
RENESANCE
Této době vládly samet, satén a zlato.

PRVNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
proběhla v roce 1903 v New Yorku,
v butiku Elrlich Brothers.
PRVNÍ KRAVATY
se objevily v roce 1635 v podobě
uvázaných šátků na krku u chorvatských
vojáků.

Honosně působící dvojité sukně až na zem,
vysoké límce a živůtky zřejmě značně omezovaly
v pohybu. V případě nesnází ovšem ke slečně

K. Hrochov

Jistě jste si prostřednictvím nástěnek ve druhém mezipatře všimli, že studenti našeho malebného gymnázia vyrazili
vstříc dobrodružstvím k protinožcům. Mají spoustu úžasných zážitků a vy, čtenáři, máte jedinečnou možnost se
dozvědět, které jsou ty NEJ.
1.) NEJOTRAVNĚJŠÍ maximální rychlost. Není nad to, když jedete o půl třetí ráno z letiště, vidina pohodlné postele se
rovná vidině vody na poušti a řidič navzdory čtyřproudé dálnici a nulovému provozu nepřekročí 100 km/h. Cesta, kterou
by průměrný Čech ujel za 25 minut tak zabere minimálně tři čtvrtě hodiny. Really annyoing!
2.) Ochránci zvířat, vegetariáni a vegani nechť tento odstavec přeskočí. NEJLEPŠÍ, NEJCHUTNĚJŠÍ a NEJŠŤAVNATĚJŠÍ
maso je totiž klokaní. Grilované kousky australského národního zvířete asi neocení milovníci steaků „well done“ (velmi
propečené pozn. redakce). Musí se totiž nechat trochu krvavější, protože jinak by maso ztuhlo a nedalo se jíst. Aby taky
ne, když je takové… vyskákané…
3.) Hned první den naší australské „školní docházky“ nás čekala poměrně zvláštní podívaná. Místo intenzivně studujících
studentů jsme byli svědky NEJZVLÁŠTNĚJŠÍHO vyučovacího předmětu-cyklistiky. Na asfaltovém plácku uprostřed
školního areálu jezdilo asi 20 žáků dokola a dokola a dokola. Ze středu tohoto hemžení vše korigovala učitelka v reflexní
vestě s píšťalkou.
4.) Z NEJVĚTŠÍ výšky se na Melbourne podíváte z 88. patra Eureka Tower. A tím se nemyslí prohlédnout si panorama a
zas sjet výtahem dolů. Eureka Skydeck nabízí atrakci The Edge, tedy okraj. Návštěvníci nastoupí do krychle z mléčného
skla, která se vysune 3 metry ven z věže. Nepříjemný okamžik nastává ve chvíli, kdy uši všech přítomných zaznamenají
zvuk praskajícího skla a mléčné stěny a podlaha zprůhlední. Najednou se všichni ocitají bezmála 300 metrů nad zemí a
od volného pádu je odděluje pouze 4,5 cm silné sklo. Byl to silný zážitek.
5.) NEJLEPŠÍ atmosféru na představení a vlastně i po něm nám nabídli naši ubytovatelé a vrstevníci. Do hry se
neuvěřitelně zapojovali a tleskali, div jim ruce neupadly. Po představení jsme tak nějak čekali, že se naši hostitelé prostě
rozejdou na další hodinu. Pustili jsme hudbu, aby ten úklid po divadle nebyl tak otravný. Ale Australané se k odchodu
vůbec neměli. Místo toho se k nám vyšplhali na jeviště, představovali nás kamarádům a dožadovali se společných
fotografií. Sem tam se objevila i skupinka tanečníků. Atmosféra tam byla nepopsatelná a myslím, že tohle vystoupení si
všichni užili nejvíce.

A nám nezúčastněným nezbývá nic jiného než závidět a doufat, že i my se třeba jednou vyfotíme s vyděšeným
výrazem na Eureka Tower.

T&B

Na besedě o nejmenším kontinentu: "Je pravda, že se v Austrálii řidič často setká se silničními vlaky?"
"Samozřejmě."
"Tak to australským řidičům nezávidím - kdyby mě začalo předjíždět třeba pendolino..."
„Slyšel jsi o tom australském domorodci, co ho před chvílí přivezli?“ ptá se primář australské nemocnice.
„ Cože?“ ptá se doktor.
„ No, má těžkej otřes mozku a asi to nepřežije.“
„A co dělal?“
„Koupil si nový bumerang a ten starý zahodil.“ Odpověděl primář.

Nešťastný první den školy
Niky, jsi nějaká
hotová. Co jsi
včera dělala?

Je první den školy a Nikča
se necítí moc dobře.

Děkuju. Na chvíli si
odpočinu a pak dorazím
na hodinu.

Tady tě nikdo
nenajde.

Nikča je ze školy zničená
a potřebuje odpočinek.
Jak dlouho jsem to
spala?!

Zzz…
Zzz…

Nikču po chvíli opravdu
přemáhá spánek.

Nikča jde hledat pomoc.
Zdá se ale, že v celém
gymplu zůstala sama.

Když se Nikča probudí, je
už tma. Dostává strach.

Pokouší se dostat
ven, ale všechny
dveře jsou
zamčené.

Nikča je v koncích. Začíná mít
pocit, že jí někdo sleduje.

Pomooc!

Néé! Nechte
mě být!

Píííííííííísk!

Buch, buch!
Pusťe mě
ven!

Najednou Niky uslyšela rány,
které jí probraly ze spánku.

Někdo se nám tu
probudil?

Pan Falta objeví Nikču
v bedně, ale není naštvaný.

Nakonec vše dobře dopadlo a Nikča
si na sen už nevzpomněla.

Mr. Ben Moody je režisérem uměleckých představení v australské škole Ringwood Secondary College, kterou měli
ústečtí studenti možnost opět navštívit a zahrát v ní hned několik svých představení. Právě jeho zásluhou byl samotný
zájezd do Melbourne zorganizován a i po dobu jeho trvání nás doprovázel a pomáhal nám s technickými záležitostmi a
programem. Jeho velkou zásluhou je také světová tour, během které žáci ringwoodské školy předvedli svůj talent též
před ústeckým publikem. Více o jeho práci a o mnoho dalšího se dočtete v následujícím rozhovoru.
Zajímalo by mě, před kolika lety jste se ke své profesi
dostal?
Přesně tuto práci dělám od roku 2011, ale na této škole
jsem již od roku 2006.
Jedním z projektu školy je i organizace světové tour.
Jak dlouho zabraly přípravy představení nebo celého
harmonogramu cesty?
Zorganizování celého zájezdu zabralo přibližně dva
roky, dohodnout se se všemi školami zabere spoustu
času. S některými je to složitější než s ostatními. Pak
jsme museli vybrat zájemce o turné z řad studentů
přibližně dvanáct měsíců předem a následně jsme
začali se zkouškami na představení, dejme tomu tři až
čtyři měsíce před samotným odletem.
Podle kterých kritérií jste vybírali studenty, kteří se
cesty zúčastní?
Nejdříve sami studenti museli projevit svůj zájem, tím
jsme získali asi padesát možných studentů, ale bohužel
turné se mohlo zúčastnit jen 42 studentů, takže jsme
museli některé z nich vyřadit.
Jakých ohlasů jste se dočkal ze stran rodičů? Ať už se
jedná o představení, nebo o celé turné?
Tak reakce byly opravdu pozitivní. Představení sklidilo
velký úspěch, ale celá cesta kolem světa jim připadla
naprosto fantastická. V podstatě v pěti týdnech děti
navštívily osm různých zemí. Byly dlouhou dobu mimo
domov, ale zato viděly velkou část světa.

Vyskytl se během cesty nějaký zásadní problém, který
turné výrazně zkomplikoval, nebo došlo k nějaké
krizi?
Největší problém nejspíš nastal, když jsme opouštěli
Londýn a měli letět do Amsterdamu, protože náš let byl
zrušen. Sice nám zařídili náhradní lety, ovšem ne pro
celou naši výpravu, proto jsme byli rozděleni do dvou
menších skupin a přepraveni na dvě odlišná letiště.
Moje skupina se do Amsterdamu dostala jen o dvě
hodiny později, než bylo naplánováno, ale druhá
skupina musela zůstat v Londýně v hotelu přes noc a
letěla až druhý den ráno. Všechno nakonec dopadlo
dobře, jen musím přiznat, že s tím starosti byly.
Vzpomínám si, že před třemi lety jsme nestihli letadlo z
Ameriky do Anglie, a museli jsme tím pádem zůstat v
Americe o den déle. Ale takové věci se prostě dějí, s
tím se musí počítat.
Zaznamenal jste u studentů po návratu do Austrálie
nějaké změny, například v chování, v celkovém
rozhledu, samostatnosti?
Ano, ano, rozhodně musím říci, že ano. Každý student
po turné více věděl, jak to ve světě vypadá. Mnoho z
nich předtím nevycestovalo mimo Austrálii. Naučili se
mnoho o jiných školách, teenagerech a zemích.
Domnívám se také, že se stali více sebevědomějšími
díky představením, ale také díky soužití s cizími lidmi a
rodinami. Podle mě všichni hodně psychicky vyspěli.
Je tato tour Vaší jedinou, nebo jste se účastnil i
příprav předešlých zájezdů?
Škola tento velký projekt pořádá každé tři roky již od
roku 2001 a já jsem se zúčastnil posledních čtyř.
Vlastně už se tour stala pevným bodem programu této
školy, dá se říci, že se od nás očekává.

Když opomeneme tuto událost, má škola ještě nějaké
další projekty?
Celý rok jsme hodně zaneprázdnění. Než jste sem
přijeli, dokončili jsme hudební představení Hairspray,
kterého se účastnilo více než osmdesát studentů, a
jinak máme rozsáhlý hudební program, který zahrnuje
velké množství koncertů různých orchestrů a kapel. Za
nějakou dobu se chystáme na tour po státě Viktoria, na
který pojede kolem sta žáků ringwoodské školy – členů
hudebních těles. Je to vlastně podobné, co jste vy dělali
dnes ráno. Přijedeme do školy, odehrajeme koncert,
sbalíme se a jedeme na další.
Už vím, že Vaším koníčkem je muzika a umění. Máte
ještě nějaké další zájmy?
Kromě těchto dvou věcí mám opravdu rád cestování.
To je vlastně důvod, proč jezdím se studenty na
zájezdy. Cestování si skutečně užívám. Dále
momentálně moc rád renovuji svůj dům (smích),
většinu volného času věnuji právě této činnosti. Mezi
mé zájmy také určitě patří čtení, poznávání lidí a
setkávání s přáteli. Býval jsem učitelem angličtiny,
takže čtu tolik knížek, kolik jen mohu.
Určitě jste naše představení o České republice již
několikrát zhlédl, proto se Vás chci zeptat, jaký je Váš
názor na něj a jestli máte nějaké rady nebo
doporučení.
Vaše přestavení je úžasné! Myslím, že je to to nejlepší,
co jste mohli australskému publiku přivézt. Díky němu
se lidé dozvědí, kdo jste a odkud jste přijeli, a to je
velmi důležité. Výběr témat je opravdu skvělý. Moc se
mi líbí střídání tance, zpěvu, hraných scének, jsou tu
veselé kousky a zároveň vážné momenty. Vystoupení
nerušeně plyne. Snad jedinou radu, kterou bych vám
dal, je ta, abyste se více uvolnili a na jevišti si to užili
tak, jak jen to je možné. Ale i přesto se mi představení
opravdu moc líbilo a stejně tak jste mohli vidět i
nadšení ostatních v publiku. Skvělá práce!

Děkuji, moc si toho vážíme. A s uvolněním a větším
užíváním s Vámi musím souhlasit. Při své další cestě
kolem světa se opět chystáte navštívit naši zemi a
naše město, je to tak?
Ano, určitě, velice rádi bychom se za vámi znovu
podívali! Povídali jsme si s vašimi profesorkami a říkali
jsme si, že by bylo skvělé přijet na déle než jen na čtyři
dny. Bude to záležet na našem programu v Evropě,
jestli bude vše organizačně pasovat, ale určitě bychom
delší pobyt přivítali. Přece jenom, ty čtyři dny jsou
opravdu málo a my si Ústí pokaždé velmi užijeme.
To bychom určitě ocenili i my! Snad se vše podaří
zajistit. A teď poslední otázka na závěr. Máte nějaký
vzkaz pro české studenty, pro žáky ústeckého
gymnázia?
Rád bych jim vzkázal, že jsou kdykoliv opět vítáni zde
v Melbourne, v ringwoodské škole. A také doufám, že
přátelský vztah mezi našimi školami, ale také mezi
Ringwoodem a Ústím, který trvá již přes deset let, bude
pokračovat i do budoucna. Protože i když jsme od sebe
vzdálení přes půlku světa, myslím si, že máme mnoho
společného.

M. Popelářová

double Dutch = nepochopitelné blekotání
plain sailing = jako po másle
a drop in the ocean = kapka v moři
rest on one’s laurels = dřímat na vavřínech

в трех соснах заблудиться [v troch sasnách
zabljudiťsja] = být zmatený jednoduchým úkolem
жить как кошка с собакой [žiť kak kóška ssabákoj]
= jako kočka a pes
лезть в бутылку [lesť v bútylky]= náhle se stát
agresivní/naštvaný
курам на смех [kurám na smjech] = směšné

A&M

V našem politickém pokru jsou už rozdané karty. Kdo si nejdéle udrží kamennou tvář?
Jak jste si určitě všimli, na naší politické scéně to vře. Vše zavinila ekonomická recese, kterou si prochází celý
svět. Nejvíce se situace vyostřila, když vypukla kauza Nagyová uprostřed června. Díky této události padla
nepříliš oblíbená pravicová vláda ODS, TOP 09 a LIDEM. Janu Nagyovou totiž podezřívají, že zařídila „trafiky“ pro
tři exposlance, jež se vzdali mandátu, aby prošel daňový zákon. Dále ji policie obvinila ze sledování tří osob
pomocí Vojenského zpravodajství.
Krátce nato začaly strany soupeřit o prezidentovu přízeň, aby zařídily novou vládu. Jako první se přihlásila
bývalá trojkoalice v čele s Miroslavou Němcovou. ČSSD také pomýšlela na premiérský post, poněvadž měla
nejvíce křesel v Parlamentu. Nakonec vše rozsekl prezident Zeman a jmenoval úřednickou vládu v čele s Jiřím
Rusnokem.
Následně po uvedení do úřadu se Jiří Rusnok scházel se spoustou lidí, kteří se měli stát součástí jeho kabinetu.
Na ministerstva získal mnoho zajímavých lidí. Nejdůležitější post Ministerstva financí vykonává Jan Fischer.
Avšak i přes osobnosti s touto vládou politici nesympatizovali, protože si mysleli, že je to vláda přátel Zemana,
nikoli odborníků. Netrvalo dlouho a prezidenta obvinili, že ničí parlamentní demokracii. Nejvíce úřednické vládě
uškodily šachy ve společnosti - České dráhy a také kontroverzní odvolání Buriana následně po jmenování do
Národního divadla. I přesto měl velkou šanci, že si získá důvěru poslanců.
V hlasování o důvěře, které proběhlo v polovině srpna, se poslanci vyjádřili jasně. U 93 poslanců podporu
našel, avšak 100 dalších jeho vratkou loď potopilo. O několik dní později se hlasovalo o rozpuštění sněmovny.
To neustála trojkoalice a byla přehlasována 140 hlasy ku 7. Nutno říci, že TOP 09 změnila stranu a dopomohla
k předčasným volbám. Pan prezident tedy neotálel a vyhlásil je na 25. a 26. října.

Uběhlo pár týdnů od osudného dne. Postupně strany přicházejí s programovými prohlášeními, kterými by si
získaly hlasy voličů. Do 17. září se musely nahlásit kandidátky. Přihlásilo se 24 stran i jiných hnutí. Nezbývá než
počkat, jak se vyvinou události. Jak vše dopadne? To se dozvíme až koncem října.
Matěj Kovrzek

… v Egyptě zadrželi čápa? Prý to byl špion.
Chudáka čápa museli odvézt na policejní stanici v
domnění, že jde o špiona. Ovšem elektrozařízením,
které měl na sobě, sledovali vědci jeho migraci.
… světový rekord v rychlosti psaní SMSky drží
Australan? Větu o 264 znacích dokázal napsat za
minutu a 17 sekund. Pokus o překonání tohoto
rekordu nechte prosím až na přestávku. 
… nejvyšší věž z kostek cukru byla vysoká 146 cm?
Tvořilo ji 1700 kostek a chudák její autor ji stavěl
necelé tři hodiny.
… ve Velké Británii platí zákon, podle kterého je
nelegální zemřít na půdě Britského parlamentu?
Jaký asi hrozí trest za porušení tohoto zákona? 
… Mikki Lampi z Finska dokázal hodit mobilním
telefonem na vzdálenost 94, 97 metrů? Co
myslíte, přežil to ten telefon?
… nejrychlejší robot na světě dokáže utíkat
rychlostí 45 km/h? Má čtyři nohy a můžeme jen
doufat, že nenaplní děj filmu Terminátor.

… nejdelší lyže na světě jsou dlouhé 534 metrů?
Gunde Svan spolu s spolu s více než tisícem
zaměstnanců jedné banky na nich ujel 15 metrů.
… nejmenší plyšový medvídek, kterého lze koupit,
měří 9 mm? Při hraní s ním si ale dávejte pozor na
průvan!
… největší pravítko na světě měří 107 m a váží 136
kg? Vzhledem ke svým rozměrům není ovšem na
nošení do školy moc praktické…
… rekord ve složení Rubikovy kostky nohou je
pouze necelých 24 sekund?
… největší filmová bitva všech dob se odehrála
v ruském filmu Vojna a mír? Byla natočena roku
1965 a zúčastnilo se jí přes 120 000 vojáků.
… Australan Tim Black je držitelem světového
rekordu v délce plamene vyfoukaného polykačem
ohně? Rekordní plamen byl dlouhý 7,2 m.
… největší státní vlajku ušili v Libanonu? Po jejím
rozvinutí vytvořila plochu o velikosti 65 000 m²

T.Rejmanová + N.Kudrnová

Jaký je rozdíl mezi Nečasovou vládou a Windows? Žádný. Všichni doufají, že příští verze bude stabilnější...

"Máte tady tampony?" ptá se muž v drogerii. Za chvíli přijde ke kase a v košíku má vatu a provázek. "Vy jste to
nenašel?" ptá se prodavačka. "Ale jo, ale včera jsem si poslal manželku pro cigarety a přinesla mi dutinky a
tabák, že je to levnější. Tak ať si taky ubalí!"

VÁHY
V tomto období budou Váhy hodně přemýšlet (nad písemkou z biologie). Tento měsíc
Vás bude ovšem trápit psychika, takže o jedničce se Vám může jedině zdát : (. Možná
Vám ale nějaký hodný Rak nabídne doučování, ale být Vámi, dám si pozor na klepeta!
Jinak- zdraví budete, umřít se nechystáte a lásce se nevyhnete.

ŠTÍR
Budete se cítit tak, jako byste se znovu narodili. Ze všech stran se k Vám pohrne
spousta lásky, což Vám můžou ostatní znamení jenom závidět. Na nervy Vám nejvíce
poleze Střelec, ale být Vámi - pokud nechcete skončit s šípem v oku - nedráždím ho.
Oblékejte si zelenou- ta je teď v módě a navíc prý uklidňuje (což ve škole potřebujeme).

STŘELEC
Ze začátku měsíce se Vám příliš dobře nepovede (že by to bylo prázdninami?), okolo
25. se však všechno zlepší. V lásce se budete chovat tak trochu jako slon v porcelánu.
Ať uděláte cokoli, vždycky si vysloužíte negativní reakci - takže, v září se zamilovávat
nedoporučuje.

KOZOROH
S kapesným na tom nebudete zrovna růžově, proto byste měli začít šetřit nebo si najít
brigádu. Pokud jste se právě chystali, že si pořídíte mobil nebo něco v tom smyslu,
budete si muset počkat, až se objeví v Tescu.

VODNÁŘ
Tento měsíc si dávejte pozor na nevrlost a neochotu při rozhovorech s přáteli i učiteli.
Nerespektování autorit by se Vám ve finále nemuselo vyplatit. Dokážete se ovšem
prosadit ve všem, do čeho se pustíte. Na koupání venku už to asi nebude, tak si radši
napusť teplou vodu, sval se do vany a relaxuj.

RYBY
Pozor na úrazy způsobené Vaší zbrklostí, jejich následky by mohly být hodně fatální a
vyžádaly by si delší léčení. (I když... Kdo by se nechtěl ulít na dva měsíce ze školy?)
Varujte přítele nebo přítelkyni, že se od Vás tento měsíc romantiky moc nedočká.
Možná, že se mu i uleví.

BERAN
Tento měsíc se po Beranech bude chtít, aby se zamysleli nad svým zdravotním stavem.
Pokud ovšem nejste žádní myslitelé, stačí zajít za doktorem. Jinak si prostě udělejte čas
sami na sebe, kdy nemyslíte ani na školu, ani na nic jiného. A jak nám dokázali vědcidostatek spánku má zázračné účinky.

BÝK
Méně důležité povinnosti (škola) odsuňte stranou a udělejte si víc času pro sebe. Což
ale neznamená, že vypustíte školu úplně! Dejte si čokoládu, udělejte úkol z matiky a
potom si vyjeďte ven na kolo. Pozor na sobeckost a egoismus - ostatní znamení na Vás
nejsou tento měsíc zvědavá.

BLÍŽENCI
Vaše tělo si žádá masáž, která Vám uleví nejenom od bolestí zad, ale pomůže Vám i při
psychických potížích. Díky klidu, který Vám relaxace poskytne, se Vám povede ve všem,
o co se pokusíte (a to se týká jak lásky, tak školy.)

RAK
Mars ve znamení Raka Vás přiměje k tomu, abyste své pokrmy kořenili až na hranici
snesitelnosti. Možná Vám to chutná, ale Váš organismus protestuje. Pokud se
neumoudříte, Vaše zažívání se Vám pomstí. Vztahy na bodě mrazu si budete udržovat
s Váhami a Blíženci - takže pozor nejen na pomstu žaludku.

LEV
V tomto měsíci si můžete stanovit jakékoliv vysoké cíle, nic pro Vás nebude nemožné.
Pokud Vám někdo vyčte přílišnou dominanci a kariérismus, zařvěte na něj a všechno
bude v pořádku. Nejlépe si porozumíte s Býky - tak prosím odolejte pokušení a
k svačině si dejte radši hamburger.

PANNA
Čas letí jako splašený a opět přichází podzim- tím pádem i škola. Možná proto vás čeká
obzvláště důležité a obtížné období. Určitě přijde nějaká velká změna (Že by jednička
z češtiny?) Panny budou tento měsíc obzvláště ukecané a aktivní. Také si dávejte pozor
na všechna svá přání.

Střelec - hvězdná seznamka!
Jací jsou?
Střelci jsou pozitivní lidé, jsou šťastní, když se něco děje a je při tom veselo. Většinou mívají velké cíle. Někdy můžou
působit trochu nadřazeně. Zpravidla se dokážou pro něco nebo pro někoho bezmezně nadchnout a nakazí tím i ostatní.
Střelci jsou superaktivní a mají neustále dobré nápady jak oživit zaběhnutý rituál.
Pozor! Střelec!
Střelci neznají dlouhou chvíli. Raději by byli mrtví, než by žili ve vyjetých kolejích. Neustále pátrají po novém vzrušujícím
zážitku (věrnost proto není na místě :)). Při jejich dravosti a dobrodružné povaze by se z nich mohli vyklubat opravdoví
egoisté.
Jak si získat střelce (jen a jen pro sebe)?
Střelci jsou dobrá partie, protože jsou velkorysí a tolerantní. Stačí je trochu pochválit a dosáhnete u nich všeho. Když
chcete získat Střelce pro sebe, musíte neustále přicházet s něčím novým a napínavým. Extrémní sporty zaberou stejně
tak jako daleké země.

STŘELEC
Živel: voda

Planeta: Neptun

Barva: fialová & modrá

Kameny: ametyst, modrý safír, opál, perly, fluorit
Slavné osobnosti: Lucie Vondráčková, Chuck Norris, Bruce Willis, Zlata Adamovská

N. Kudrnová

Pošťák zazvoní u dveří. Přijde mu otevřít asi desetiletý špunt, který má v puse zapálený obrovský doutník.
Pošťák se zarazí, ale pak se zeptá: "Chlapečku, jsou rodiče doma?"Kluk mu vyfoukne kouř do ksichtu a s klidem
procedí: "A co myslíš, vole?"
Na lístečku za stěračem zaparkovaného auta je napsáno: "Zpráva pro zloděje: nádrž je prázdná, rádio nemám a
motor nefunguje." Druhý den přibude další lísteček: "Takže kola jsou ti vlastně taky na nic!"
Máma vyjde ze dveří a ptá se: "Pepíčku, proč krmíš slepice čokoládou?" "Chci, aby snášely kindervajíčka."

V poslední době jste se určitě již nespočetně mnohokrát pokusili jakýmkoliv způsoběm připojit
k internetu, abyste sdíleli fotku na Instagramu, okomentovali kamarádce status na Facebooku nebo
jen jen vyhledali nějakou důležitou informaci ohledně vašeho zapomenutého domácího úkolu.
Problém byl v tom, že jste neznali heslo! Něco za něco. Zahřejte své mozkové závity pomocí
jednoduchého a známého sudoku, zde v pěti variantách klamně se proplétajících v jedno. Jak luštit
sudoku snad vysvětlovat nemusím, ale kde najdete heslo ano. Pro GymAir00 se heslo ukrývá v šedých
políčkách v horní polovině hádanky, přičemž čísla rovnejte postupně – zleva doprava. Za toto heslo
na rozdíl od druhého musíte na samý konec čísel přidat nulu, která se však v sudoku nikdy neobjeví.
Pro GymAir01 naopak v dolní polovině hádanky, taktéž zleva doprava.
Hodně štěstí a chuti do luštění!

V.Kličková
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Autumnus (Podzim)
Jednou z věcí, jež se z našeho života vytrácejí (zapadají za obzor všedního dne) je roční běh
dob, zažívaný zejména skrze proměny počasí a vegetační změny. Uzavřeni v panelákových
bytech, za důkladnými zdmi školy, za okénky automobilů a autobusů a před monitory
počítačů možná ani neregistrujeme, jaká je zrovna roční doba a co k ní patří.
Je ale pravda, že zrovna nastupující podzim o sobě dává vědět hlasitěji než některé roční
doby méně zřejmé,
prchavější. Že je už po
ránu zima, že rostou
houby, že na zahradě
padají jablka a že se
stmívái málem už
po návratu ze školy, to
přehlédne málokdo.

Podzimii má přitom
řadu fází, každá z nich je
svá a můžeme v nich
postupně listovat jako
v knize.
První známky
uprostřed nejžhavějšího
léta: první žlutý list,
červenající jeřabiny a začátek fotbalové ligy.
Konec srpna, slunce najednou příliš nízké, dny příliš krátké, tráva žloutnoucí, pavučiny.
Zářijové deště, které už naštěstí nepřinášejí hrozivé letní bouřky, ale které už za letní deštík
nemůže prohlásit ani skalní optimista. Sychravo, houby, plíseň, hniloba.

Babí léto s přízemními mrazíky, sluncem letos posledním a kelímkem burčáku, když
u Znojma kvete vřes. Po lukách vylézají jedovaté naháčky. Lehká nemoc roku, první virózy,
na listech padlí.
Barevný výbuch října, výtvarné orgie, skvosty na každém kroku, inflace barev a tvarů,
doba kalendářových fotek.iii Krouhané zelí a skládané uhlí. Odlétají ptáci.
Všech svatých a Dušičky, osten smrti, soumrak, mlha, temno, choulíme se do zimníků, od
úst jde pára. Hnědé listí máčené pod nohama, holé kostry stromů.iv Na horách dosud jasno:
čarovná inverze.
A konečně doba předadventní, do tmy nás to teprve táhne a Mikuláš ještě nechodí. Konec
církevního roku; přijde příští?

Ano, církevní rok: ten výraz jsem tu nepoužil nadarmo. Byla to právě křesťanská tradice,
která vstřebala motivy pohanské a snad dala vyrůst i dalším. Je to další možnost, jak
prožívat cyklický čas; táž možnost.

Asi by málokdo namítl, že píšu o něčem neexistujícím. Přesto si položím rouhačskou
otázku: existuje vůbec podzim? Existují roční doby? Pokud ano, definujte je!
A už je to tady, nejistota, marná snaha po vymezení, zoufalé hledání výrazových
prostředků – jistě, máme tu vymezení astronomické, máme meteorologická měření,
zemědělci mají stanovené termíny polních prací … ale jako leckde jinde se příliš podrobný
pohled najednou zastaví na jednotlivostech a beznadějně ztratí celek. Vidíme buňky,
nevidíme tělo. Vidíme gramatické jevy, nevidíme smysl textu. Vidíme problémy jednotlivce,
nevidíme směřování společnosti.
Chybí nám myšlenkové podhoubí
či určitá atmosféra, abychom se
neděsili toho, že nedovedeme
neurčité věci vymezit, abychom se
spokojili s tím (či dokonce byli hrdi
na to), že je umíme symbolicky
vyjádřit. Pars pro toto: kdo mluví
o jediném listu, už mluví o podzimu.
Aby nám podzim nezmizel z očí,
nemusíme ho oplotit, tedy sledovat
jeho okraje, ale naopak: zamířit
do středu.

Staré doby, typicky raný novověk se svým manýrismem, to dokázaly. Jakoby do dětského
slabikáře nakreslí na hromadu nějaké ty předměty – a ony to jsou atributy – a ta postava
uprostřed podzim jen neznázorňuje, ona podzimem přímo je.v
Jak může být doba postavou (nebo postava dobou)? Dívejte se chvíli na ty obrázky a
budete se spíš ptát, jak jí může nebýt. Podzim je muž.

Goltziův obraz ukazuje ještě jednu možnost vnímání ročního cyklu: astrologickou. Zemská
Panna se svou racionalitou (stojí přece na pevné zemi) a prací v potu tváře tu ještě není, ta
patří dohasínajícímu létu. Její zemský živel vchází do skrytosti, ale celým podzimem pak
uvnitř prostupuje.
Ach, vzdušné Váhy! Nadechnout se a cítit vůni dálek, zvážit, co stojí za to a co ne, odhodit
přebytečné, vyrovnaně a smířeně spět k dovršení.
Oj, uštknutí vodního Štíra, to je to vlhké listopadové odumírání, smrtelně nebezpečný
sestup na samotné dno, k tomu, co číhá ve skrytosti. Štír je v symbolice spojován
s nedozírnými hlubinami moří: propastné znamení, propastná doba.
Jé, ohnivý Střelec! V temnotách se mohou rozzářit jiskry, dlouhé noci plné snů dávají
prostor ohňostroji nápadů. To už přichází advent: světlo ve tmách.

Tato trojice pak vytváří stupně, po nichž se můžeme ke konci roku dostat s tradicí v zádech
a plným podílem na okolních proměnách.

Pavel Holásek
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