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JAK JSME SE POSTAVILI
LÍBÍ SE NÁM ZAVEDENÍ
ČIPOVÉHO SYSTÉMU?

GYMPLÁK SE ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU V NOVÉM!

SLOVO ÚVODEM
Zaobírat se začátkem školního roku v listopadu
je možná již neaktuální. Pozvolnější rozjezd, který
někteří z nás mohli zaregistrovat s příchodem září,
se již dávno proměnil v rychlost spěšného vlaku:
pokud z něj student třeba jen na pár dní vyskočí, dá
mu zase spoustu práce ho dostihnout. S blížícím
se termínem rodičovských schůzek se mi dokonce
zdá, že se někde stala hromadná chyba a všichni
jsme omylem nastoupili do vysokorychlostního vlaku
TGV uhánějícího bleskovou rychlostí do neznámých
dálek. Situaci ve třídách krásně vystihuje známá
věta: „Nezastavujeme, máme zpoždění!“
Pro Gympláka je ale začátek roku stále aktuálním
a rozebíraným tématem. Naše gymnázium se sice
navenek nikterak nezměnilo, zato uvnitř jsme mohli
postřehnout změn hned několik. Zavedení čipového
vstupního systému je jen příkladem - takzvané
„pípání“ u vchodových dveří se již stalo naším
ranním rituálem. Změna však nikoliv překvapivě
vzbudila mezi studenty živé diskuze – některým
názorům jsme proto v tomto čísle ponechali prostor.
Co dalšího je třeba zmínit? Gymplák se též oblékl do
nového hávu a zároveň se obměnilo složení jeho
redakce. Jestli je tato změna pozitivní či negativní,
to už uvažte sami. Budeme však doufat, že při listování časopisem najdete alespoň jeden příspěvek,
který vás upoutá a na část přestávky zabaví. Čtení
pod lavicí při hodinách je též dovoleno – pro tento
případ bych ale doporučovala spíše jeho elektronickou verzi, kterou najdete ke stažení na webu školy.
Snad náš vlak brzy dojede do cílové
stanice nebo alespoň čas od času přibrzdí.
Hezký listopad všem!

Markéta Popelářová, 7.B
Eva Lipenská, 1.A
Katka Bubnová, 8.B
Kristýna Klazarová, 6.B
Kristy Kropáčková, 2.A
Lucie Kroupová, 3. A
Michaela Lžíčařová, 3.A
Natálie Kudrnová, 3.B
Péťa Wollmannová, 2. A
Petr Janota, 7.B

Markéta Popelářová

Magdalena Kovářová
Pavel Holásek
foto na obálce: Michaela Lžíčařová

Zdroj fotografií: Foter.com
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ANKETA
NÁHODNĚ VYBRANÝCH STUDENTŮ JSME SE ZEPTALI, JAKÝ MAJÍ NÁZOR
NA ZAVEDENÍ ČIPOVÉHO VSTUPNÍHO SYSTÉMU NA NAŠÍ ŠKOLE
“U vstupu do školy se nezměnilo
v podstatě nic, kromě toho, že
7.B
pokud někdo čip zapomene, musí
dojít za svým třídním učitelem
a nahlásit mu, že se do školy
dostavil. Došlo k větší kontrole žáků. Třídní učitel
může udělit důtku za tři pozdní příchody třeba
v čase 7:56. Investice se rozhodně vyplatila.“
„Čipy
z
pohledu
pohodlí
a funkčnosti oproti kartám pro
4.A
mě představují relativně významný krok, přístup do školy se
stal rychlejším, vše lze propojit s jídelnou, zde
si nemohu stěžovat. Z řad dalších studentů
jsem se často setkával s negativními reakcemi
na způsob výměny. Mnohým se nelíbí platba
čipu bez vrácení peněz za již nepoužitelnou
kartu. Toto beru pouze jako reálný fakt - těžko
budeme dolovat peníze z firmy, která již údajně
neexistuje. Jedna věc mi ale velice nevyhovuje a to, že gymnázium po odchodu ze školy
od nás čipy nehodlá vykupovat a vše nechává
v naší režii. To mi nepřijde zcela férové, o tom
bych určitě, být vedením školy, popřemýšlel.“

7.B

„Více se mi líbily kartičky než čipy. U vchodu nemusel vytahovat kartu každý, ale čip
musíme použít všichni, takže jsou před dveřmi někdy i fronty. Největší fronta se vytváří
těsně před začátkem vyučování, takže pozdní příchody můžou být ovlivněné tím, že
člověk si „čipnout“ nestihne. Výhodou je to, že čip můžu používat i v jídelně.“

8.B

„V primě nás paní prof. Pražáková stále napomínala za pozdní příchody
a říkala nám, že si to budeme moct dovolit až v maturitním ročníku. Dostal jsem tedy do posledního ročníku a škola najednou zavedla čipy. Přijde
mi to jako zbytečnost, ze které budu mít maximálně žaludeční vředy.“

7.B

„Kromě toho, že už nikdy neuvidím svou zálohu za školní karty, musela jsem zaplatit
další peníze. Jedinou změnou je elektronická docházka. Byla bych radši, kdyby škola
dala peníze na něco jiného, potřebnějšího. Například branku k přístřešku pro kola.“
Markéta Popelářová
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NEJLEPŠÍ
Z NEJLEPŠÍCH

S KÁŤOU MARTINCOVOU
O NĚMECKÉ OLYMPIÁDĚ
VE FRANKFURTU NAD
MOHANEM

Není již žádnou novinkou, že studenti našeho gymnázia se díky
svým znalostem vydávají za hranice České republiky. I přesto
nám zpráva ze září letošního roku téměř vyrazila dech. Kateřina
Martincová z 8.B se umístila na první příčce mezinárodního kola
olympiády v německém jazyce ve Frankfurtu nad Mohanem. Jaké
to je předčit svými znalostmi skoro 100 žáků ze 48 zemí světa?
Káťo, co prvního se ti vybaví, když si vzpomeneš
na letošní mezinárodní olympiádu v Německu?
Paradoxně Island, Dánsko a Arménie. Mé tři
nejlepší kamarádky ve Frankfurtu totiž pocházely z těchto zemí a vzpomínám na ně moc ráda.
Jak vypadala tvá příprava? Přímo na mezinárodní olympiádu jsem se nepřipravovala, věnovala
jsem se jen průběžné přípravě, jako je čtení nebo
konverzace s mým soukromým učitelem němčiny.
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Pokud bys srovnala státní a mezinárodní kolo olympiády, v čem se lišily?
Rozdíl byl diametrální. Ne jenom v délce,
ale v celkovém pojetí. V obou se sice mluvilo, psalo a poslouchalo, ovšem v naprosto odlišných prostředích. Ve Frankfurtu
jsme měli výbornou společnost, celá soutěž
působila mnohem kolektivněji, přestože jsme
ve výsledku soutěžili každý sám za sebe.

Skupinové práce nás hodně sblížily, nehledě
na téměř každodenní večírky (na těch naštěstí
porota přítomna nebyla). Na těchto večírcích
se nepil alkohol a potvrdilo se, že se dá bavit
i bez něj. Celostátní kolo tady v ČR mě také
moc bavilo, ale beru ho jako zcela jinou kapitolu. Šlo v něm o klasické testování žáků, tj.
zkouška písemná a poté ústní, vše v jeden den.
Z jakých částí se mezinárodní kolo skládalo? Co všechno jsi musela absolvovat?
Skládalo se ze samostatné práce - vytváření
nástěnek, kde jsme měli co nejlépe vystihnout naše dojmy z Frankfurtu, dále ze skupinové práce. V rozlosovaných skupinách jsme
hráli divadlo nebo popisovali malíři obraz
a on ho podle našeho vysvětlení maloval.
Také se hrálo divadlo, to nás všechny bavilo,
ovšem na nacvičování nebylo mnoho času,
takže jsme museli pracovat hodně efektivně.

Jak na tebe zapůsobil Frankfurt? Navštívila
jsi ho poprvé? Co tě v něm nejvíce zaujalo?
Ano, Frankfurt jsem navštívila poprvé a velmi
mě zaujal. Musím přiznat, že ne až tolik, jak jsem
čekala, ale udělal na mě dobrý dojem. Zalíbily se
mi především veškeré cyklostezky a velké travnaté plochy. Kombinace moderního a historického
centra asi působí na každého jinak, jsou to dva
odlišné světy. Frankfurt jinak není příliš velký, ne
nadarmo získal přezdívku „nejmenší velkoměsto“.
Co bys označila za největší přínos pro tebe
samotnou? Získala jsem zkušenosti v komunikaci s příslušníky jiných kultur, spoustu
přátel, hezkých vzpomínek, poznala jsem další
krásné město plné kulturních i sportovních
příležitostí, … Je toho hodně, co mě obohatilo. Proto asi nedokážu vybrat jeden největší
přínos, bylo jich nemálo a jsem za ně vděčná.
Markéta Popelářová

Slovo redakce: O tom, že olympiáda
začínající školním kolem pro nás nemusí
ve školním kole skončit, že se může stát jen
“odrazovým můstkem” pro další velké cíle
a výlety, se moc dobře poslouchá. Kátina
účast na mezinárodním kole ve Frankfurtu nad Mohanem je příkladem toho, kam
nás až jazyky mohou zavést. Děkujeme
za moc milý rozhovor a přejeme jí mnoho
úspěchů nejen v jazykových soutěžích!
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ZPRÁVY, KTERÉ HÝBOU SVĚTEM
Milí gympláci, představuji vám zbrusu novou rubriku, vytuněnou
nejaktuálnějšími a nejdiskutovanějšími tématy, kterou školní plátek
dlouho postrádal. Řeknete si: „Hm, dobrý.“ Zkouknete obrázky,
nanejvýš přelouskáte titulek a otočíte na další list. Přesně to udělá
blboun nejapný (Raphus cucullatus). Není však lepší zajímat se
o dění kolem nás, zapojit mozek a vytvořit si vlastní názor? Buďme
řádní zástupci druhu Homo sapiens sapiens, buďme lidé moudří!
KONTROVERZNÍ CENA MÍRU

O letošní Nobelovu cenu za
mír se podělili dva bojovníci
za práva dětí a žen. Rozhoduje
výbor korektně a je pokaždé
cena ve správných rukou?

Ahtisaarimu, který ocenění získal za „důležité
úsilí při řešení mezinárodních konfliktů“ anebo
Organizaci pro zákaz chemických zbraní za „intenzivní snahu o omezování chemických zbraní“.
Je rozhodnutí Nobelova výboru korektní,
nebo za tím stojí politické a mocenské vlivy?

Kajláš Satjárthí, indický zastánce práv dětí, se
již od roku 1990 angažuje v organizaci proti
dětské práci. Jeho jméno dnes vidíte možná
poprvé, jelikož se veškerá pozornost upíná na
teprve sedmnáctiletou pákistánskou bojovnici
za lidská práva, zejména práva dívek na vzdělání.
O Malalaj Júsufzaiové se veřejnost dozvěděla
prostřednictvím jejích zápisků zveřejněných na
internetu. Zvláště pak šokovala zpráva, že dívka
byla vážně postřelena atentátníky z hnutí Tálibán.
Příběh, který jistě vzbudil vlnu emocí, ale je
skutečně Nobelova cena míru ve správných rukou?
Sir Nicholas Winton byl nominován již čtyřikrát.
Stopětiletý britský hrdina, který zachránil za druhé
světové války přes 669 dětských životů a za jehož
ocenění sepsalo petici 284 427 lidí si cenu zřejmě
nezaslouží, protože Nobelův výbor dal raději
přednost vždy někomu záslužnějšímu např. Martti

KONTROVERZNÍ CENA MÍRU

Proč jsme téměř čtyřicet let nic nedělali?
Na začátku března se médii začala šířit
zpráva o epidemii eboly v západní Africe.
Počet obětí a nakažených stále stoupá. Ke
dni 8. října 2014 onemocnělo již 8399 lidí
a zemřelo 48 % z nich. Tvrzení, že „nás“
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se epidemie netýká, vyvrátili nakažení
jedinci z USA a Španělska. Poprvé se
onemocnění objevilo roku 1976 a už tehdy
zabilo několik tisíc lidí. Proč se nezahájil
výzkum léku již dříve? Odpověď je prostá.

Za vším hledejte peníze. Farmaceutickým
společnostem by se nevyplatilo vyvíjet
vakcínu „jen pro několik tisíc“ nakažených,
žijících v chudých zemích, které za sérum
nezaplatí. Podobných chorob, jež mohly
být dávno vyléčené, existuje celá řada.
Zatím
není třeba panikařit,
protože protilátka je už prakticky hotová.
Očkování by podle Světové zdravotnické
organizace mohlo začít od příštího roku.
Proč
však
společnost
takto
hloupě riskuje? Jaký bude další vývoj
a co když to příště prostě nevyjde?

CO JE EBOLA?
Jedná se o krvácivou horečku způsobenou
filovirem ebola. K nakažení dochází přímým
kontaktem s tělesnými tekutinami, kontaminovanými plochami či aerosolem, který
se šíří na krátké vzdálenosti vzduchem.
Lucie Kroupová
Zdroj fotografie: Claude TRUONG-NGOC
http://cs.wikipedia.org

NA VLASTNÍ OČI
Páteční návštěva pardubického divadla nedopadla zrovna nejlépe. I přes působivé
7.B
výkony herců nedokázalo
představení Lháři zaujmout
studenty ústeckého gymnázia.
Mě osobně komedie, nehledě
na značné nedostatky, pobavila, ale jiným
naopak „hnula žlučí“. Chápu, že to pro někoho
nebyl zrovna jeho šálek čaje, ale pokřikování
nadávek na herce přes zábradlí balkonu
(kvůli nespokojenosti některých studentů)
mi přišlo jako donebevolající faux pas.
Petr Janota

LHÁŘI/ANTHONY NEILSON
Lehce morbidní současná komedie, ve
které jedna dobře myšlená lež přeroste
do těch nejabsurdnějších rozměrů.

60%

Režie: Zdeněk Dušek j. h.
Dramaturgie: Zdeněk Janál
Scéna: Jaroslav Máčal j. h.
Kostýmy: Kateřina Hájková j. h.
Osoby a obsazení:
GOBBEL ... Jan Musil
BLUNT... Petr Borovec

60%

Zdroj obrázku http://www.vcd.cz/inscenace/lhari
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SPORT
ČEŠI V NHL

Hashtag fanoušků NHL se
z #IsItOctoberYet k jejich
ve l k é
ra d o s t i
konečně
změnil
na
#ItIsOc tober!
A i člověk, kterého hokej moc
nebere, by si měl všimnout, že
Češi jsou ve světě vidět a čestně
hájí naši malou zem. V příštím
roce se u nás navíc koná hokejové MS, kam se určitě spousta z nás vydá, takže neuškodí si
všímat, na jaké hvězdy hájící jejich
vlast v zámoří se můžeme těšit.
Souhrn
těch
nejlepších
v
pr vních
zápasech
nové
sezóny:
V barvách kanadského Calgary Flames nastupuje útočník Jiří Hudler. Ten si v prvních dvou
zápasech připsal dva góly a jednu asistenci.
Martin Hanzal vstřelil gól a na další dva přihrál,
Martin Erat taktéž a Zbyněk Michálek má jednu
asistenci. To je skóre Čechů v Arizona Coytoes.
Jediný český hokejista hájící barvy Bostonu
Bruins je David Krejčí. Ten za čtyři odehrané zápasy posbíral gól a tři asistence.
V týmu Montreal Canadiens se rozjel
hlavně Tomáš Plekanec, v šesti zápasech
získal sedm bodů za čtyři góly a tři asistence, velmi slušné. V Montrealu hraje také
bývalý hráč Lva Praha Jiří Sekáč, který proti
Bostonu zaznamenal svůj první gól v NHL.
Křídlo Ondřej Palát z Tampy Bay
Lightning zatím vstřelil jednu branku a na
dvě přihrál. Na ledě je ale hodně vidět.
Hvězdou Caroliny Hurricanes nemůže být
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nikdo jiný než Jiří Tlustý. V prvním zápase
mu přibyla jen asistence. Druhý zápas byl
mnohem lepší, soupeři vsítil rovnou hattrick!
New Jersey Devils by se za chvíli mohli
přejmenovat na Czech Devils. Tým táhnou Jaromír Jágr (0+3), Patrik Eliáš (1+2),
Martin Havlát (1+2) a Marek Židlický (0+3).
Jakub Voráček z Philadelphie Flyers se do
toho hodně opřel a ukazuje, že je platným článkem sestavy. V pěti zápasech
vstřelil dvě branky a na pět gólů přihrál!
V prvních třech zápasech Vancouveru
Canucks se nový článek sestavy Radim
Vrbata pokaždé prosadil a dvakrát se
dokonce jednalo o vítězný gól. K tomu
přidal ještě dvě asistence. Vancouver nejspíš
konečně našel křídlo k bratrům Sedinovým.

PROČ LETOS NEJSME VE FINÁLE DAVIS CUPU?

V současné době napjatě očekáváme finále
tenisového FedCupu, který má po roční
pauze opět české zastoupení v posledním kole. Český národ se semkne a požene
české tenistky ve vyprodané O2 Aréně za
vítězstvím. O pár týdnů později se koná finále
mužské verze této soutěže. Ovšem bez Čechů.
Zlaté daviscupové časy jsou pryč. Jistotu
postupu do finále mužské týmové soutěže
měla Francie už po sobotní čtyřhře. Česko si
tak nezahraje 3. finále za sebou, sen o zlatém
hattricku se rozplynul jako pára nad hrncem.
V Paříži se nepovedlo vůbec nic. Hlavním
důvodem je nejspíš zraněný Radek Štěpánek,
trápila ho bolavá záda, a tak v pátek jako týmová
dvojka nastoupil Lukáš Rosol. Jenže neobstál.
Celkově proti nám po dlouhé době stál soupeř
asi v nejsilnější možné sestavě. Tomáše
Berdycha trápila Francouzi oblíbená antuka.
Po pátečních prohrách se naděje fanoušků
upínaly k sobotní čtyřhře. V ní sice
Štěpánek hrál po boku Tomáše Berdycha,
zranění ho ale naprosto odrovnalo.
Berdych si prohrál servis hned v prvním
gamu. Dva sporné verdikty vyhlásil sudí Ramos a Čechy tím dost nahlodal. Set ale nakonec vybojovali 7:6.
Možná poprvé za celou dobu semifinále
byli Češi na kurtu lepší. Ovšem francouzské
soupeře nezlomili. Za stavu 4:5 si Štěpánek

vyžádal pauzu na ošetření (bolavá záda). Čechy
při návratu na kurt vítal pískot. Francouze
to nerozhodilo a set ukončili vítězně.
Klíčová situace nastala po zázračném
otočení ve třetím setu z 0:3 na 5:4.
Míček dopadl na čáru, rozhodčí zakřičeli
aut a výměna se musela opakovat. Úder
letěl z české rakety, takže opakování celé
výměny se rozjetým Čechům nelíbilo.
Francouzi dotáhli třetí sadu do tie-breaku,
který byl kopií prvního. Češi vedli 4:2, ale
domácí otočili. Štěpánkova záda bolela
víc a víc. Konec se blížil. Už se nemohl
skoro hýbat, problém mu dělalo podání
i returny. Francouzská radost po mečbolu
proto nebyla tak velká. Oslavy fanoušků
a hráčů propukly až po podání rukou.
Kdo ví, jak to bude za rok, za dva. Berdych
se chce soustředit na vlastní kariéru, v Davis
Cupu toho odehrál víc než dost. Štěpánek by
i hrál, ale už není nejmladší. Začíná obměna
týmu. Brzy budeme vídat tváře jako Ivo Minář,
Jiří Veselý nebo Lukáš Rosol reprezentovat
Českou republiku častěji. Nebo snad některé
šikovné tváře orlickoústeckého tenisu?
Eva Lipenská

Zdroje fotografií:
commons.wikimedia.org - (Michael Miller), commons.wikimedia.org (Lisa Gansky – Flickr, (ČTK/AP)
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FRANCIE

NENÍ JEN EIFFELOVKA

Eiffelova věž, dobré víno, žabí stehýnka, sličné Francouzky a melodický jazyk. S
každou zemí, stejně tak i s Francií, si lidé spojují rozličné věci. Studenti 7.B a další žáci z
vyšších tříd našeho gymnázia dostali možnost
tuto zemi osobně navštívit díky výměnnému
programu a utvořit si tak svůj vlastní názor. Jaké
dojmy v nás Francie a její obyvatelé zanechali?

Sobota 4. října prvním dnem našeho výletu, avšak většinu času (celých jedenáct hodin)
jsme strávili v autobuse na cestě z Ústí až do
malého francouzského městečka Bitche, které
se nachází jen necelou půlhodinku od hranic s
Německem. Celé umačkané a umolousané po
náročné jízdě si nás rozebraly naše náhradní francouzské rodiny a zavezly nás do svých domovů,
abychom se postupně a nenuceně mohli aklimatizovat v místních podmínkách. A co pro nás
bylo největší změnou? Kdepak podnebí či okolní
krajina. Největší výzvou se pro nás všechny stal
jazyk. Naštěstí s naší lámanou francouzštinou,
němčinou či snad o trochu lepší angličtinou
měli místní trpělivost, a tak jsme mezi sebou
mohli komunikovat bez větších problémů.
Celý nedělní program byl též svěřen do rukou
hostitelských rodin. A že si s ním dali pěknou
práci! O vzrušující návštěvě zábavního Europa
parku, lanového centra a dalších aktivitách jsme si
vyprávěli ještě několik dní poté. V pondělí nás naši
francouzští kamarádi vzali do místní školy, kde
jsme se na dvě hodiny stali poslušnými posluchači
ve vyučovacích hodinách. Lyceum v Bitche má s
naším gymnáziem mnoho společného, ale také
rozdílného. Co se týče vzhledu, liší se například
exteriérem - budova tamní školy není historická,
naopak spíš modernější. Předměty se vyučují
10 • Designfreebies Magazine • www.designfreebies.org

většinou ve dvouhodinových blocích, přičemž je
dělí jen pětiminutová přestávka. Dozvěděli jsme
se spoustu dalších zajímavých informací. Věděli
jste například, že francouzští studenti mají
zakázáno během hodiny pít cokoliv jiného
než obyčejnou vodu? Následoval společný oběd
ve školní jídelně, kde jsme s mírnou úlevou zjistili,
že fronty jsou všude stejně dlouhé, nemusíme si
tedy vzájemně nic závidět. Velká část našich francouzských korespondentů a jejich přátel pak vyšla
ze školního areálu na takzvanou „odpolední
cigaretu“. Nestrachujte se. Ne všechny tamní zvyky
jsme si toužili vyzkoušet, či dokonce přivézt domů.

Na zbytek pondělí a dny následující jsme měli
naplánovaný program, díky kterému jsme mohli
poznat nejen samotné Bitche, ale i jeho okolí.
Začali jsme pondělní prohlídkou historické citadely, která se tyčí nad městečkem. Další den
jsme pokračovali do nedalekého Meisenthalu,
jenž se proslavil výrobou skla s dlouholetou
tradicí. Všichni čeští studenti tak poprvé v životě
dostali možnost si ze žhavé hmoty pomocí
kleští vlastnoručně zhotovit svůj upomínkový
skleněný předmět! Jak se říká, fantazii se meze
nekladou, stejně tak našemu umu. Myslím, že
námi vytvořené výrobky nám výlet do Francie
budou připomínat ještě pěknou řádku let.

výrobků. Tomuto tématu je věnováno muzeum
nacházející se přibližně hodinu cesty od Bitche.

“Velká část našich francouzských
korespondentů a jejich přátel
pak vyšla ze školního areálu na
takzvanou „odpolední cigaretu.”
Místní region však nebývá spojován jen se sklem,
ale také například s kvalitními sýry. Těch se
týkal další bod našeho programu. Na farmě, kde
nám velice ochotná bývalá majitelka vysvětlila
základní princip výroby sýru, jsme si mohli
čerstvé produkty zároveň i ochutnat a zakoupit.
Středa byla zasvěcena milovníkům lodí a techniky.
Čekalo nás seznámení s místní raritou nacházející
se v Arzvilleru, kterou někteří z nás laicky nazvali jako „výtah pro lodě“. Díky technické poruše
jsme si ji však nemohli vyzkoušet na vlastní kůži
a absolvovali jsme pouze výlet na lodi po kanálu.
Odpoledne nadešel čas pro milovníky adrenalinu. Myslím, že všichni účastníci se shodnou na
tvrzení, že opakovaná jízda na bobové dráze se
pro mnohé z nás stala jedním z nejlepších zážitků.
Dokonce ani naši profesoři nekazili zábavu a
po prvotní kontrole, zdali se bezpečnost dráhy
nachází v normě, se k nám na několik jízd přidali.

Celý pátek jsme poté mohli strávit s našimi francouzskými přáteli. Ukázali nám ještě další tvář jejich
regionu – Štrasburk. Toto historické velkoměsto
je přesným opakem klidného menšího městečka,
ve kterém jsme celý týden pobývali. Na své si
zde opět přišli milovníci památek (navštívili jsme
muzeum a katedrálu Notre-Dame de Strasbourg,
které kvůli dávnému špatnému propočtu a následné chatrné stabilitě stále chybí druhá věžička). Čas
jsme si ale našli také na drobné nákupy, prohlídku centra či posezení nad dobrou kávou.
Sobota už se opět nesla jen na vlně jedenáctihodinového cestování autobusem a občasného
zastavování na benzínových pumpách. Jestli nás
Francouzi nakazili svým bezstarostným a někdy až
zpomaleným stylem života, nemůžeme posoudit
sami. Spíš bych slovo přenechala učitelům.
Následný start do běžného českého školního týdne
byl krušný. Francouzské sýry už jsme dávno snědli,
víno bylo dopito, zůstanou nám tedy„jen“ nezapomenutelné vzpomínky a nově navázaná přátelství.
I to je ale o mnoho více, než jsme očekávali. Tak
snad se zase někdy uvidíme, milá Francie!
Markéta Popelářová

Další den náš program pokračoval v kulturním a
historickém duchu. Můžete se pokusit najít skrytou spojitost mezi třemi a půl hodinami strávenými v archeologickém nalezišti a faktem, že celá
naše profesorská „posádka“ se skládala výhradně
jen z učitelů dějepisu. My ale můžeme s pyšností
říci, že díky podrobnému výkladu si doteď pamatujeme rozdělení starověkých lázní na tři části – na
vlhkou, studenou a horkou místnost. Věděli jste
také, že Římané již měli ve svých lázních zabudované funkční podlahové vytápění? My už jsme
v tomto ohledu plně vzdělaní. Stejně jako už toho
mnoho víme o výrobě porcelánu a porcelánových
Designfreebies Magazine • www.designfreebies.org • 11

ZPOVĚDNICE

Odjet na celý rok tisíce kilometrů od domova, do
úplně cizí země, to musí být neskutečně náročné.
Onurcan Onurlu, osmnáctiletý student z Turecka, který přijel
na výměnný pobyt, to však zvládá s naprostým přehledem. Nad
hrnkem kávy mi sdělil spoustu zajímavých informací jak o své
zemi, tak o názorech na tu naši. Probrali jsme vše do naprostých,
vyčerpávajících detailů, a myslím, že po přečtení tohoto rozhovoru už pro vás nebude jen záhadným cizincem, který chodí do 6. B.
ONURCAN ONURLU
TURECKÝ STUDENT NA NAŠEM GYMNÁZIU
Jsi v České republice přibližně tři měsíce.
Jaká byla tvá očekávání před tím, než
jsi sem přijel? Která z nich se splnila?
Nikdy jsem si nemyslel, že jazyk může být až tak
těžký. Už umím sám cestovat vlakem, možná bych
si zvládl něco objednat. Umím se zeptat, kolik co
stojí nebo jaký je čas. Nejsem si jistý jak, ale někdy
dokonce i něco rozumím, ovšem jen velmi omezeně.
Počasí také není zrovna příznivé. Obvykle je šedé a
deštivé. Myslel jsem, že si tento druh počasí budu užívat,
ale čeho je moc, toho je příliš. A když je něčeho příliš, začne
to být trochu depresivní a rozhodně to ovlivní vaši náladu.
Myslel jsem si, že budu mít velké problémy například
s jídlem, ale naštěstí mám českou kuchyni doopravdy rád, navíc se u vás jí hodně masa a to já
miluji. Jediné, co nemusím, jsou knedlíky. A sladké jídlo jako hlavní chod, což u nás není typické.

“Pro studenta na výměnném pobytu je škola velmi důležitá, protože je to
jediné místo, kde si může udělat přátele.”
Na tomto výměnném pobytu jsi hlavně
díky organizaci AFS. Můžeš nám ji
nějak přiblížit? O co v ní přesně jde?
AFS je celosvětová nezisková dobrovolnická organizace, což znamená, že nikdo za nic nedostává
peníze. Ani hostitelská rodina, ani studenti, dokonce
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ani zaměstnanci. Náš slogan zní “spojování životů a
sdílení kultur”, což perfektně vystihuje všechno o AFS.
Samozřejmě, pokud chce student jet do cizí země,
musí zaplatit určitou částku, ale ta putuje přímo organizaci, která je využije na nejrůznější výlety a kurzy.

Dosud jsem byl na dvou AFS kurzech. První
z nich byl tzv. „Kurz přežití“, kde nás učili, jak
se v Čechách lidé chovají, co je normální,
co není,… například je zde úplně v pořádku
smrkání na veřejnosti. To pro mě bylo překvapení,
protože to je v Turecku považováno za vrchol
neslušnosti. Také nás připravovali na to, že
noví spolužáci mohou být první týden odtažití.
V AFS je vše naprosto dobrovolné a dobrovolnost je na tom to perfektní, protože všichni
jsou tu jen z vlastní iniciativy. Lidé jsou plní
energie, chtějí vám pomoci, chtějí vám něco
předat a něco vás naučit. To se mi vážně líbí.
Proč ses rozhodl strávit rok zrovna v České
republice? Neměl jsi na výběr i jiné země?
AFS je pro studenty od 14 do 17 let. Mně je
18 a půl, takže jsem měl na výběr pouze z
pěti možností.
Bylo to Rusko, Dánsko,
Česká republika, Německo a Brazílie.
Dánsko s Ruskem jsem zavrhl okamžitě, protože
tam je na mě až moc zima. V Německu je zase
hodně Turků, takže by to pro mě nebylo moc
zajímavé. Hodně jsem si přál jet do Brazílie,
protože je to úplně jiná kultura a určitě by to
byl skvělý zážitek. Vlastně jsem za celou dobu
nepomyslel na nevýhody, v hlavě jsem měl stále
jen myšlenku: „Bude to super, měl bych tam jet.“
Jako druhou možnost jsem si zvolil Česko,
protože jsem tu byl před třemi lety a neskutečně
se mi líbila Praha. Navíc je v centru Evropy, takže
by mohlo být snadné cestovat do jiných zemí.
Když mi později bylo řečeno, že se Brazílie
nekoná a že pojedu do České republiky,
zpočátku jsem byl smutný. Jakmile jsem sem

však přijel, ulevilo se mi, že Brazílie nedopadla, protože i když jsou Čechy poměrně blízkou
zemí, je to tu hodně odlišné a docela náročné.
Neumím si představit, jak těžké by to bylo v
Brazílii. Takže jsem rád za to, kde právě teď jsem.
Když ti profesor nezadá nějaký speciální úkol, tak se v hodinách v podstatě jen
nudíš (pokud s sebou nemáš vlastní práci).
Myslíš si tedy, že ti naše škola něco dává?
Dává mi vás, což je skvělé! *úsměv*
Pro studenta na výměnném pobytu je
škola velmi důležitá, protože je to jediné
místo, kde si může udělat přátele. Jakmile
nemáte přátele na výměnném pobytu, je to strašné. Takže mi dává hodně.
Budeš na naše gymnázium chodit
celý
školní
rok,
nebo
plánuješ
navštívit i jiná města a jiné školy?
Do ledna budu bydlet u své hostitelské rodiny,
poté mám tři možnosti. Tou první je, že mi najdou nějakou jinou rodinu v Ústí nad Orlicí a já
budu chodit i nadále sem. Pokud se tak nestane
a já budu doopravdy hodně chtít zůstat v tomto
městě, zkusím si rodinu najít sám. – Poptám se
u kamarádů a podobně. Když tohle také nedopadne, najdou mi novou hostitelskou rodinu v
jiném městě, takže budu chodit do úplně jiné školy
a budu se znovu seznamovat s novými spolužáky.
Jaký je tvůj názor na formu našeho studia? Liší se v Turecku a v České republice?
V Turecku v hodinách obyčejně jen
posloucháme,
vedeme
si
poznámky,
pak se látku naučíme a napíšeme test.
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Neděláme v hodinách prezentace tolik jako vy,
což je, myslím, špatné. Udělá to z vás člověka,
který umí mluvit. S tím mají Turkové problém,
většina má z jakéhokoli veřejného projevu strach.
Největší odlišnost je nejspíš v posledním roce na
střední škole. Studenti se připravují na maturitu a
přijímačky na vysokou, stejně jako je tomu tady.
Turecko má však mnohem více studentů než
Česká republika a panuje tam větší konkurence v
bojích o místa na dobrých univerzitách. Studenti
obyčejně přestanou se všemi kroužky a zábavou.
Mají jen školu, soukromé hodiny, o víkendech
speciální kurzy a k tomu všemu neustálé testy.
Vše je jen o studiu a to podle mě není dobré.
Miliony osmnáctiletých mladých lidí musí na
jeden rok v podstatě přestat žít a jen se učit
na zkoušky. Já měl tento „studijní rok“ vloni
a rozhodně to byl nejhorší rok mého života.

Jak
probíhá
tvůj
běžný
den
v
Turecku
ve
školním
roce?
Začnu s „běžným dnem“ v průběhu studijního
roku, protože jej mám ještě v živé paměti.
Vstal jsem v šest hodin a šel do školy, která trvala
od sedmi do tří. Od čtyř do osmi jsem měl soukromé hodiny. Domů jsem se dostal ve čtvrt na devět,
něco jsem snědl, chvíli jsem si vydechl, a pak jsem
se začal učit na další den. Spát jsem chodil přibližně
v jedenáct. Tak to bylo každý den, stále dokola.
V předchozích letech jsem také vstával v šest,
škola trvala od sedmi do tří – to bylo stejné.
Poté jsem však měl buď plavecké tréninky, nebo
jsem se prostě poflakoval s kamarády, mohl
jsem jen tak vypnout na tři až čtyři hodiny.
Navečer jsem přišel domů a něco málo se naučil.
Vlastně se to moc neliší od vašeho běžného dne.
Když se v Čechách řekne “Turek”, většina
lidí si automaticky představí muslima
se čtyřmi zahalenými manželkami.
Co
si o tom ty, jakožto muslim, myslíš?
Nejdříve ze všeho bych chtěl říct, že
Turecko je moderní a světská země, takže
je zde veškeré mnohoženství striktně
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zakázáno a trestáno – stejně jako v ČR.
V Turecku islám vyznává 99% obyvatel, ale
pouze 50% jsou doopravdy věřící lidé, kteří se
pravidelně modlí. Já mezi „tradiční“ muslimy
nespadám. Nemyslím si, že by tento předsudek
byl problém, ostatně když v Turecku řeknete
„Čech“, lidé si naopak představí křesťana, třebaže
také všichni nechodíte pravidelně do kostela.
Problém je spíše myšlenka, že je islám špatný,
že co muslim, to terorista a podobně. Myslím
si, že bez těchto soudů by byl svět daleko lepší.
V České republice slavíme Velikonoce a
Vánoce. V Turecku tyto svátky logicky
nemáte. Jaké svátky tedy tvá rodina v
průběhu roku slaví, na co se celý rok těšíte?
„Svátek“ je v turečtině „bayram“. Máme dva svátky. První z nich je Ramadán, který trvá přibližně
měsíc, a druhý nazýváme Kurban. (pozn. autora: Kurban = svátek obětí). Ten trvá čtyři dny.
Při Ramadánu lidé drží půst. Při svátku obětí
se naopak jí až moc. Především maso, které
mám rád, takže se na Kurban vždy těším nejvíc.
V průběhu svátků navštěvujeme příbuzné
a přátele, mladí lidé líbají ruce starších a
ti jim poté dávají peníze, což mám rád.
Sleduješ aktuální dění v Turecku, přestože
momentálně pobýváš v České republice? Co
si myslíš o syrských uprchlících, kteří hledají v Turecku útočiště? Jaký je tvůj názor
ohledně vstupu Turecka do syrské války?
Je složité sledovat opravdu všechny zprávy, ale
ty nejdůležitější se snažím zaznamenávat. Na
středním východě trvá válka již spoustu let, ale
nyní je velmi blízko také Turecku. Samozřejmě
nechci, aby má země vstoupila do jakékoli války,
nechci, aby vůbec byla ve válce jakákoli země.
Válka je hrozná a lidé před ní logicky utíkají.
Co máš na České republice nejraději?
Přírodu. Některá místa v Turecku jsou stejně zelená
jako tady, ale mé město mezi nimi není. Mám
doopravdy rád lesy a úžasnou krajinu. A když
například jezdím na kole, je to vážně nádhera.
Co si myslíš o Češích jako o lidech?
V České republice jsou lidé studení. Například když
do Turecka přijede student na výměnný pobyt,
třída se snaží s ním navázat kontakt už první den
místo toho, aby ho ignorovala. V Čechách lidé
obvykle čekají na toho druhého, až udělá první
krok. Ovšem jakmile se tak stane a ledy se prolomí,
zjistíte, že jsou Češi velmi vtipní, přátelští a milí lidé.
(Speciálně bych chtěla poděkovat Adéle Čáslavkové,
která mi ochotně pomohla poprat se s angličtinou.:))
Kristýna Klazarová

UMÍME SE ROZUMNĚ

DOROZUMĚT?

Sdílím, tedy jsem. V době „fejsbíčka“ a dalších (nejen sociálních) sítí o tom snad ani nikdo nepochybuje. Ovšem
nejen sdílením živ je člověk – možná by stálo za úvahu daný výrok maličko upravit: Sděluji, tedy jsem. Proč?
Člověk jako tvor společenský (zoon politikon)
komunikaci v životě nutně potřebuje, musí
sdělovat (a sdílet) myšlenky, fakta a pocity –
bez toho by se společnost rozpadla a veškerá
spolupráce by nejspíš zanikla. Všichni to skoro
podvědomě tušíme, ale i přesto se ve školním
prostředí, kde se denně setkáváme, potýkáme
s komunikačními kiksy a problémy. Nejde

přitom i ve škole především o spolupráci? Jak
je tedy možné, že se často ocitáme (studenti a
učitelé) na opačných stranách barikády a zpoza
krytu metáme jeden slovní granát za druhým?
Možná je na vině nedostatek pochopení na
obou stranách. Vlastně skoro určitě. Chcete
důkaz místo slibů? Dobrá, podívejte se tedy na
následující obrázek a řekněte si, co na něm vidíte.

„Všechno, co
říkáš, říkáš o sobě
– zejména, když
mluvíš o jiných.“

„Bezva, chlap s kudlou od krve, to je teda
překvápko,“ říkáte si asi. A máte pravdu. Ovšem
ta zajímavá část teprve přijde – totiž když si to,
co vidíme, začneme nějak vykládat, dávat tomu
vlastní smysl. Uvidíte sami, že se tato scéna dá
interpretovat mnoha různými způsoby. Pro pracovní účely si muže z obrázku pojmenujeme, třeba
Josef. Co se podle vás ve skutečnosti odehrálo?
Možná si říkáte, že Pepan je nezvladatelné zvíře.
Ba dokonce přímo masový vrah! Ta krev určitě
nepatří jemu, kdepak. Co když zabil svoji starou
sousedku a teď se chystá jít po krku jejímu psovi?!
Někdo by mohl namítnout, že Josífek jako milující
manžel a otec chtěl celé rodině připravit sváteční

oběd, ale nějakým nedopatřením se řízl do prstu,
když krájel zeleninu na salát. Teď jej říznutí bolí,
navíc ani netuší, kde se u nich doma nachází
lékárnička a náplast. A kvůli tomu všemu nestihne
včas uvařit. A co když fotografie zachytila herce,
který si na křičícího muže s nožem jenom hraje?
Jak jsme si zjednodušeně ukázali, realitu si pro
sebe nějak vykládáme, ovšem neznamená to, že
stejným způsobem ji vnímá i naše okolí. Kolik
lidí žije, tolik interpretací by se dalo nalézt. A
tytéž mechanismy fungují i ve škole. Ano, jistě,
stane se, že učitel přijde do třídy a nevypadá
přitom jako anděl míru, spíš jako bůh války.
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Můžeme o něm ale říci, že je takový už ve své
podstatě? Nebo se na něm podepsalo to, že jej
bolí zuby, má nemocné děti, ujel mu autobus
nebo ho sužuje jiná životní komplikace? Podobně
bychom se měli vyvarovat předpojatosti u
studentů – kdo jednou zapomněl domácí úkol,
protože musel celé odpoledne a večer pečovat
o mladší sourozence a domácnost, jelikož
rodiče odjeli na pracovní cestu nebo onemocněli,
ten ještě není automaticky flink a lajdák.
Zřejmě se shodneme na tom, že předsudky
představují velký problémem. Co se s tím tedy dá
dělat? Návod sice vypadá jednoduše, ale samotná realizace může dát člověku pěkně zabrat
– starých názorů se totiž zbavujeme podstatně
hůř než starého oblečení či telefonu. Důležité
je umět přijmout myšlenku, že to individuum
na druhé straně je taky jenom člověk, který
možná má své chyby, ale s poměrně velkou

pravděpodobností nám neubližuje úmyslně (při
tomto uvědomování si zkuste vybavit třeba i
fotografii z tohoto článku, jestli vám to pomůže
:-)). A zároveň si můžeme uložit úkol, že ani my
nebudeme ostatním ztrpčovat život záměrně.
Abychom se ještě vrátili k výroku z úvodu
tohoto článku: Měli bychom mít vždy na
paměti, že kdykoliv něco sdělujeme druhým,
dáváme tím všanc i sami sebe, protože tím
(možná i nevědomky) říkáme mnohé právě o
sobě. Skvěle to ilustrují slova Paula Valéryho:
„Všechno, co říkáš, říkáš o sobě – zejména,
když mluvíš o jiných.“ A tak nám všem přeji,
abychom spolu a o sobě mluvili jen v dobrém.
A jak vnímáte komunikaci ve škole vy?
Chtěli byste se na stránkách Gympláku
dozvědět
o
komunikaci
něco
víc?
M. Kovářová

Zdroj obrázku:
http://www.photo4design.com/files/171/85009-mad-angry-guy-holding-a-knife-.jpg
(Mad angry guy holding a knife - Stock photo. Photo4Design.com [online]. 2010 [cit. 2014-10-22]. Dostupné z:http://www.photo4design.com/stock-photo-mad-angry-guy-holding-a-knife--85009#.VEe8BiKUfW0)

QUOTES

aneb Když slavní promlouvají...
„Když už člověk jednou
je, tak má koukat aby byl.
A když kouká, aby byl a je,
tak má být to, co je a nemá
být to, co není, jak tomu
v mnoha případech je.“
– Jan Werich

Zdroj fotografie: commons.wikimedia.cz, autor: Jaromír Pelc

16 • Designfreebies Magazine • www.designfreebies.org

ŽIJU SI SVŮJ SEN

Nebylo by férové zmiňovat se v Gymplákovi jen o dění na
gymnáziu, když se toho tolik zajímavého děje i mimo něj.
Rádi bychom dali prostor také osudům těch, kteří naši školu
opustili a vydali se jiným směrem. Kristýna Flídrová je jednou z nich. Do konce minulého roku byla studentkou 2.A,
před začátkem nového pololetí se však rozhodla pro velkou změnu – vystřídala všeobecné gymnázium za taneční
konzervatoř. Co ji k tomu vedlo a jak se jí daří v novém prostředí?

S

trach a stres. To je to, co mě provázelo v jednom z nejtěžších okamžiků
mého života, kdy jsem dělala přijímací
zkoušky na taneční konzervatoř
Duncan Centre v Praze. Potom, co jsem
tam nastoupila, dostavil se neuvěřitelný
pocit štěstí, protože jsem si začala plnit svůj
sen stát se profesionální tanečnicí. Kdybych
měla konzervatoř porovnat s gymnáziem,
tak mohu říci, že je to odlišné ve všech
směrech. Gymnázium pro mě znamenalo
chaos, konzervatoř je mou druhou rodinou.
Tady máme všichni společnou lásku k tanci,
kdežto u vás míří každý jinam. Právě pro to
sdílení jednoho zájmu se tu cítím šťastná.

Rozvrh se také hodně liší. Dopolední výuka
obsahuje pouze technické (taneční) hodiny,
jako jsou: současná taneční technika, balet,
Duncan technika, improvizace, pilates,
lidové tance, tvorba a drama (cca 5 hodin
denně). Odpolední výuka zahrnuje teoretické předměty, mezi které patří angličtina,
český jazyk, základy společenských věd,
dějepis, výtvarná výchova, dějiny tance a
divadla, dějiny výtvarného umění, hudební
nauka, zpěv a bicí. Všechno je to náročné,
celý den věnujete škole, všechno vás pořád
bolí, ale děláte to, bez čeho nemůžete „žít“
a to nic nenahradí.
Kristýna Flídrová

GYMNÁZIUM PRO MĚ
ZNAMENALO CHAOS.
KOZERVATOŘ JE
MOU DRUHOU RODINOU.
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ČESKÁ SCÉNA JE DOMOVEM

MUZIKÁLU

Ať už se jedná o muzikál ryze český, nebo zahraniční, operní, nebo
činoherní, těší se u domácího publika stále větší oblibě. Podzim a zima
2014 nejsou výjimkou, a proto se nám představuje hned několik inscenací většinou hraných v pražských divadlech. Vybrali jsme pro
vás dva nejoblíbenější tituly, které by vás mohli zaujmout a nalákat.

A

ANTOINETTA – KRÁLOVNA FRANCIE

Původní český muzikál (oceněný
jako nejlepší představení jara
2014) se připravoval deset let, než byl konečně
uveřejněný. Život poslední francouzské královny Marie Antoinetty máte možnost zhlédnout
v Divadle Hybernia. Překvapí vás obří davové
scény, okázalé kostýmy (Josef Jelínek) i
použití projekce na jevišti. Na pódiu se mimo
jiné využívají propadla, otáčivá schodiště a
dočkáme se i popravy královského páru. Gradaci
hýřivosti a vyumělkovanosti podtrhává hlas
Moniky Absolonové v hlavní roli. Dále se vám
představí Roman Vojtek či Michal Novotný

(čtyřmetrové šaty Marie Antoinetty v úvodní scéně)

FANTOM OPERY

A

Nejočekávanější událost sezóny, tak o
Fantomovi opery mluví ostatní média. Dlouhá léta
vyjednávání a tahanic o licenci se vyplatila. Konečně
jsme se dočkali české verze, jedná se o největší
a nejnákladnější muzikál v Česku vůbec. Diváky
jistě zaujme osobitý překlad známých písní, který
nenaruší atmosféru, a dále také překrásné kulisy, z
nichž nejvýraznější je 250kilogramový lustr visící
nad hledištěm nebo téměř 40 metrů dlouhé jeviště
GoJa Music Hall. V roli Christine uvidíte Moniku
Sommerovou a jako alternaci Michaelu Gemrotovou.
Fantoma si zahrál Radim Schwab a Marian Vojtko.
Petr Janota
(muzikálové duo Marian Vojtko a Monika Sommerová)
Zdroj fotografií: Musical.cz
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Zápisník zapadlých XXVII

VÁCLAV TSE, MEDVĚD SHASH A
BLACKHORSE MITCHELL: NAVAHOVÉ
A ČEŠI VE ZMATENÉ DOBĚ
1) V srpnu jsem se po dlouhé době vydal
nakoupit pár knih. Seznam děl, které jsem si
(zatím) nekoupil, hrozivě narůstá; když jsem
v šachové soutěži vyhrál poukázky na knížky,
říkal jsem si, že svůj dluh trochu zmenším.
Bohužel bylo třeba se omezit na knihkupectví
Kanzelsberger. Zajel jsem do Pardubic s představou,
že všechno, co bych rád, tam mít nebudou, ale
za ty poskytnuté dva tisíce si akorát vyberu.
Vrátil jsem se zděšen. Při první obchůzce obchodu

jsem nenašel vůbec nic (v nouzi snad Ecův Pražský
hřbitov v regálu „bestsellery“). Nakladatelství
Academia, Dokořán, Argo, Oikúmené? I kdepak,
o minoritnějších ani nemluvě. Přes hodinu jsem
pak vyškrabával ze zapadlejších koutů obchodu
něco aspoň trochu zajímavého ; byla to fuška.
Neměl bych se divit téměř všeobecné
negramotnosti; jak se má průměrný čtenář
dostat k rozumnému čtení, když na něho z regálů
obchodů i knihoven kouká brak a zase brak?

2 ) V oddělení cestopisů (!) jsem našel aspoň jednoho Cílka (ano prosím, Cílka, který chrlí jednu až
dvě knihy ročně a je až příliš mediálně profláknutý,
taky skoro neměli). Přestože tedy ještě nemám
některé jeho starší knihy, sáhl jsem nakonec
docela rád po loňské novince: Václav Cílek,
Alexander Stipsits – Krása je rozmanitost plazů .
Geologa (který dělá do krajiny, klimatu i spirituality) Václava Cílka čtu po léta s nadšením,
ale po téhle knize jsem se nehnal. Přece jen se
už dost opakuje, výraz přecílkováno používají
mnozí; navíc indiáni – jak laciné … když chcete
trochu exotiky, seženete šamana, hm. Z mé
počáteční nedůvěry se ale vyklubal čtenářský
zážitek; je to Cílek se vším všudy, ale zase
přináší něco nového. Závan syrového, neefektního, věcného, obezřetného, při vší prostotě
nelehkého přístupu k zádrhelům našeho světa.
3) Nepíšu ucelený referát, ale fragmenty, ono se to k tématu hodí; šaman Černý kůň na řadu otázek
odpovídá až po letech, kdy se dopracuje k dílčí odpovědi; znovu a znovu se vrací k tomu, co nedořekl.
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4) Začal to druhý z autorů knihy (nar. 1978),
rakouský Čech, nepokojná duše, člověk, který se
vzdělával víc po nocích v garáži než ve škole, procestoval svět několikrát skrz, žil bohémsky apárkrát
se dostal až skoro na dno. Celkem náhodou se
pak stal žákem navažského šamana Blackhorse .
Příběh má přesně atributy mnoha filmů, kde
se budoucí vyvolený nijak nesnaží dostat na to
pravé místo, naopak zdrhá. „Amita (…) mi sdělila,
že se seznámila s nějakými Japonci, kteří chtějí
jet do Kalifornie přes Las Vegas a projet rezervace
Hopiů a Navahů, Mesa Verde, kaňony v Utahu …
už si na to půjčili auto (…). Přidal jsem se, protože
se zdálo, že to bude rychlý způsob, jak se odsud
dostat. (…) Jen co jsme vyjeli ze Santa Fe, začal
jsem je přesvědčovat, abychom jeli přímější cestou do L. A., protože jsem neměl náladu na další
indiánskou rezervaci, ale kluci zarytě odmítli.“
Ale ani setkání s učitelem pak není „ta pecka“,
je to zdvořilý ostýchavý muž oblečený po
kovbojsku, pohybující se v zákulisí jakýchsi nedůležitých seminářů na provinční
americké střední škole, autor poměrně úspěšné
knihy; jezdí terénním autem po prašných cestách a má usedlost v pustině tvořenou několika
domky připomínajícími tak kůlny nebo skladiště.
A nic dalšího vlastně nepřijde, nekouzlí se tu,
nelítá v extázi, nedočkáte se zázračných
zasvěcení. Nebo aspoň ne takhle prvoplánově.
Do toho prostředí pak přijel na návštěvu i Cílek,
reflektuje navažskou tradici – a skrz ni i situaci naši.
5) Co tedy dělá šaman? Hlavně léčí nebo obecněji
- řeší problémy. Provádí několikahodinové až
několikadenní obřady vyžadující značnou trpělivost
a přesnost. Musí třeba nasypat několikametrovou
kresbu z barevného písku , na které se pak sedí
a chodí a léčí. Musí zpaměti bez jediné chybičky
odříkat nebo odzpívat formule o délce desítek
stran textu. Následky chyby by byly nedozírné.
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Při tom všem ale rozmlouvá s pacientem i dalšími přítomnými, hledá souvislosti v dávných událostech jejich života, vede
rozhovor asi jako psychoterapeut (považuje za
skoro nutné mít vysokoškolské psychologické
vzdělání), žertuje. Ostatní se obřadu účastní jako
jacísi asistenti, i oni jsou přitom uzdravováni.
A když se neléčí? Tak se třeba jdou koukat na western; indián s kokakolou a televizí, jaképak duchovno. Vinnetoua Černý
kůň nezná, ale má rád Harryho Pottera.

6) S Čechy spojuje Navahy odpor k syntetickým
úsměvům,
k
mediálnímu
dryáčnictví, k prvoplánovým postojům
prosazovaným s neodolatelnou asertivitou,
černý a poťouchlý humor. Naivně jsem si myslel,
že Američané chovají indiány jako v bavlnce,
stydí se za dávné genocidy a nasávají všemi póry
indiánskou spiritualitu. Vypadá to ale, že tam
po indiánech pes neštěkne, leda když přijedou
z televize udělat interview … nebo když
přijedou antropologové z univerzity - a indiáni
si s vážnou tváří vymýšlejí naprostý folklórní
nehoráznosti a mají z nich pekelnou švandu.
7) Děje se to v krajině, kde na zemi není nic, jen
nekonečná pustina, zato na nebi je všechno:
„Za den jsem tady viděl víc meteorologických
jevů než v Čechách za půl roku. Přišla prachová bouře, pak velké dešťové mraky, kusy
duhy a (…) cosi jako oblouk duhy tvořený
šedavým světlem a žlutý západ Slunce.“

Ale autem lze dojet k celé řadě pozoruhodností.
Geolog a archeolog tam má co dělat: tabulové hory,
lávové proudy, skály, skalní města, kaňony … skalní
malby, trosky budov, dávná zděná sídliště, puebla.
Z dávných indiánských kultur nezbylo skoro nic.
Pár medicinmanů, co si pamatuje. Pár zubožených
indiánů v armádních domcích, po večerech se
zpíjejí vodkou. Pár lidí mluvících téměř mrtvými
jazyky (o využití kódu Navahů za 2. světové války asi
víte?). Ale bývali na tom i hůř, třeba se vzpamatují.
8) Jedním z důvodů, proč k nim my Češi máme
blízko, jsou „mezolitici v nás“; to předzemědělské,
co se v nás probouzí za noci u ohně, pod skalními
převisy, při rybaření a houbaření, za větrného
soumraku. Desetitisíce let své loveckosběračské
minulosti máme přes moderní šaty stále v kostech.
9) Základní pocit knihy je při vší vyrovnanosti
smutný až tragický, i základní pocit Navahů je
takový. Indiánské náboženství? „My nevěříme,
my se bojíme.“ Oproti „velkým apokalyptickým
kulturám“, kam řadí Cílek Američany i islám (ve
stylu „zuří poslední světová bitva a my jsme vyvolení“) je cesta Navahů trpělivější a pokornější.

Cosi je porušeno, hodil by se obřad smiřování.
Nepůjde to hned. Čas od času se k tomu
vrátíme. Zlomy je třeba ošetřovat průběžně.
10) Knihu jsem přečetl na adapťáku 1.A v Říčkách.
Zvláštně se mi s ním spojila; v rámci rekapitulace
mého života (abych se studentům představil)
se mi vynořily různé zasuté vzpomínky, minulé
věci byly zase jednou aktuální, prolnuly se
i do snu … a i když prváci nemohli vědět, co
čtu, při přípravě divadla se jim hrdinové ocitli na poušti, setkali se se šamankou; byla to
ona, kdo jim mohl pomoci … s návratem.
11) Doslova v těchto dnech vydává Cílek knihu
o kamenech . V předmluvě píše, že jde o druhý,
domácí díl indiánského putování; kameny
v Novém Mexiku i v Čechách říkají něco podobného.
12) A proč onen titulek „Krása je rozmanitost
plazů“? Máme žít s vědomím, že nebezpečí číhá
na každém kroku: „krása znamená, že kolem
jsou jedovatí hadi, kteří nepřemýšlejí a nelitují“.
Poučení o bezpečnosti: životem kráčejte opatrně!
Pavel Holásek

Zdroje obrázků:
https://www.kosmas.cz/knihy/187383/krasa-je-rozmanitost-plazu/
http://www.blackhorsemitchell.com/
http://www.amazon.com/Sandpaintings-Navajo-Shooting-Chant-Newcomb/dp/0486231410
http://www.nature.nps.gov/night/cultural.cfm
Přemysl Rut: Gloria i gaudium (česká písnička mezi kostelem a hospodou) – nalezeno mezi literaturou pro nejmenší.
CÍLEK, Václav a Alexander STIPSITS. Krása je rozmanitost plazů: cesty k Navahům: vědět odkud přicházíme. 1. vyd. Praha: Dokořán,
2013, 298 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7363-524-4.
http://www.blackhorsemitchell.com/
Cílek, Stipsits op. cit. S. 184.
Zkuste zadat do googlu „Navaho sand paintings“. Mimochodem, reprodukují se vždy s jistou odchylkou, neúplné.
Cílek, Stipsits op. cit. S. 18.
Cílek, Stipsits op. cit. S. 28.
Cílek, Stipsits op. cit. S. 230-235.
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S OBJEKTIVEM
NA HORÁCH
(Michaela Lžíčařová)
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O fotografiích je známo, že zachycují pomíjivé
momenty v našich životech. Proto jsou pro nás tak
vzácné a jejich technika se stále posouvá dopředu,
aby zachycený okamžik byl co nejpřesnější a
nejživější. Potvrďte sami, že není nad ty krásné
chvíle, kdy si prohlížíte staré fotky a vzpomínáte
na “staré časy”. Tohle je jeden z hlavních důvodů,
proč je pro mě fotografování tak důležité a baví
mě. Když místo zachytíte v jeden okamžik, za dvacet minut už bude zase jiné. Když fotíte malou
holčičku a po pěti letech ji jdete fotit znovu, bude
jiná, starší. To je ono, čas se mění, každou vteřinu se
mění svět. Foťme tedy a zachyťme každý okamžik

našeho života, protože už nikdy nebude stejný!
Já miluji cestování a snad nebyl výlet, kam bych si
nevzala fotoaparát a nic nenafotila. Pokusím se s vámi
nyní podělit o pár fotek, které jsem pořídila na cestách do zahraničních hor. Krajina je tam nádherná a
ti, kdo tam nebyli, přichází a neuvěřitelnou podívanou.
Vím, že to není pro každého, přeci jenom chodíme v
poměrně velkých výškách a fyzicky nenáročné to
není, ale já nikdy nelitovala. Však podle fotek uznáte
sami. Nejsem si jistá, zda-li si všichni uvědomují, jakou
překrásnou přírodu kolem sebe máme. A jak zapomenutelné a osvobozující je tyto místa navštěvovat.

“Foťme a zachyťme každý okamžik našeho života,
protože už nikdy nebude stejný!”
1. Dolomity. Itálie. Tuhle zemi mám radši z
této stránky, než moře a pláže. Oblast Dolomit
je jedna z nejúžasnějších ve střední Evropě,
není tedy divu, že je tolik navštěvovaná.
2. Montenegro, Černá Hora. Tato oblast je více
než zajímavá. Přímo na této fotografii vás může
jako první upoutat struktura skály. Nádhera!
3. Polské Tatry. Tahle fotka je jedna z mých
nejoblíbenějších. Úžasně zachycuje výše uvedený

“moment okamžiku”. Kdybych teď přišla na to
samé místo, už bych takovouto fotku neudělala.
4. Dolomity, Itálie. Pár hodin výšlapu za takovouto
fotografii stojí. Itálie má z oblasti výšin rozhodně
co nabídnout. Především pro ty, co před výšlapy
dávají přednost výšplhům. Spíš než vyšlapané
cestičky tu najdete mírně i těžce náročné ferraty.
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5. Tatry, Slovensko. Východ slunce, který dává pahorkům krásně oranžovou barvu, vytváří dokonalou
podívanou. Tohle vidět po probuzení a den je hned lepší!
6. Tatry, Slovensko. Kamenná cestička mě v tomto prostředí tak okouzlila, že jsem ji musela vyfotit a voila!
Krása sama o sobě.
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KNIHY
1.

Máme tu krásný a barevný podzim, brzy se nám
změní čas a dík této změně se můžeme těšit
na dlouhé zimní večery. Přesně to je dokonalá
příležitost k tomu, aby studenti popadli nějaké dobré a čtivé knihy. Přece jen každý čte něco trochu
jiného, a tak pro vás máme na výběr tři různé žánry:
-tragédii, kriminálku a román. Věříme, že každý si
přijde na své a možná si jednu z knih i přečte.

JOHANN WOLFGANG GOETHE:- FAUST

Veršovaná tragédie německého spisovatele, napsána na
základě skutečné postavy doktora Fausta. Začíná sázkou mezi Hospodinem a ďáblem Mefistofelem o duši doktora Fausta.
Učený Faust má neustále pocit, že jeho život je marný, že nic neví
a nic nezná. Mefistofeles mu nabízí splnění všech přání a rozmarů a
nalezení lásky výměnou jeho duši. Faust úmluvu přijímá, poznává
celý svět a pocítí i lásku krásné Markéty. Budou stačit Mefistofelovy
svody, lákadla a triky k tomu, aby Faust přišel o svou hříšnou duši?

JO NESBØ:- SNĚHULÁK

2.

Kniha současného norského spisovatele, jejíž hlavní postavou je jako v mnoha jeho dalších dílech detektiv Harry Hole.
V Oslu napadne první sníh a z jednoho domu zmizí žena. Současně před
domem někdo postaví sněhuláka, na němž-se objeví šála zmizelé. Za
pár dní zmizí další žena a opět se -objeví sněhulák, jenže při pohledu na
něj je jasné, kam žena zmizela. Vyšetřování se ujímá drsný, sebestředný
detektiv Harry Hole, který dostává tajemný dopis s podpisem ,,Sněhulák”.
Kdo je sériovým vrahem? Proč vraždí vdané ženy, které mají děti a
nevedou nijak zajímavý život? A proč zabíjí tak brutálním způsobem?
Začtěte
se
do
strhujícího
krimithrille ru,
od
kterého
se
nebudete
moci
odtrhnout.

3.

JODI PICOULT - DESÁTÝ KRUH

Stoneovi žijí na malém městě a nijak nevybočují
z průměru. Čtrnáctiletá Trixie studuje na střední
škole, otec Daniel je malířem komiksů a matka Laura profesorkou
filozofie. Jejich poklidný rodinný život však končí v okamžiku, kdy
Trixie oznámí, že ji její bývalý kluk znásilnil. Proč Trixie Jasona udala,
když ho tolik milovala? Skutečně ji Jason znásilnil, nebo si vše jen
vymyslela, aby se mu pomstila? Opravdu si musí projít všemi kruhy
pekla? Celou knihu doplňuje také komiks, chytré hlavy určitě objeví
skrytý vzkaz, jehož znění si můžou ověřit na stránkách autorky.
Zdroje fotografií:

Kateřina Bubnová, Kristýna Kropáčková

http://knihy.abz.cz/prodej/faust-3
http://kultura.idnes.cz/recenze-knihy-snehulak-od-jo-nesbo-d5f-/literatura.aspx?c=A121011_132758_literatura_jaz
http://www.bux.cz/knihy/42086-desaty-kruh.html
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ZE SVĚTA FILMU
Tento rok se moc filmů neurodilo
(Hollywood má asi dovolenou).
Výdělky kin klesly až na padesát
procent výdělků loňských.
Všichni čekají na Hobita, který
vyjde v prosinci, ale ten už prázdné pokladny zachránit nestihne. I přes tyto nepříjemnosti
jsem si nenechala zkazit prázdniny a volný čas a zkoukla i filmy
staršího data. Rozhodně neplatí nepsané pravidlo dnešní
mládeže: Čím starší, tím horší.
Naopak. Jednou se mi stalo,
že jsem na obrazovku svého
přenosného DVD koukala hodně
rozčíleně a bojovala s nutkáním
ho prostě vypnout. Kdy? Při sledování filmu od (v mých očích
neschopného režiséra) Ruperta
Sanderse - Sněhurka a Lovec
(žhavá novinka letošního jara).

MŮJ PRÁZDNINOVÝ VÝBĚR:

Návrh (The Proposal)
Režie: Anne Fletcher
Rok: 2009
Hlavní role: Sandra Bullock, Ryan Reynolds
Schopnou a pro její podřízené nesnesitelnou redaktorku chtějí deportovat do její
rodné Kanady a tak přinutí svého asistenta, kterého celé roky ponižovala, aby
si ji vzal. Co když se ale zamilují doopravdy?
U téhle komedie jsem se celkem nasmála a herecké obsazení mi více než vyhovovalo. Proč
tedy jen čtyři hvězdy? O žádný trhák, kde by
mi spadla čelist až na parkety se nejednalo a
obrovské záchvaty smíchu se také nekonaly. Prostě takový typický americký snímek.

Hvězdy nám nepřály
Režie: Josh Boone
Rok: 2014
Hlavní role: Shailene Woodley, Ansel Elgort
Hazel má rakovinu slinivky, a Augustus
amputovanou nohu. Přes tento problém se ti dva zamilují a prožijí lásku svého
života. Někdo na konci zemře. Kdo?
Upřímně se mi mnohem více líbila stejnojmenná
knížka od Johna Greena (a mnohem víc jsem si u ní
pobrečela), podle které je film natočen. Guse jsem
si tedy představovala kapánek jinak, ale po půl
hodince jsem si na něj zvykla. Vadilo mi, že Petra
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van Houtna tam představili jako bezcitného opilce
a zapomněli ho na konci očistit. Celkově jsem
byla příjemně překvapena, že ponechali většinu
děje z knihy a nepřetvořili si ho k obrazu svému,
jak se stalo například u Eragona. Tři hvězdičky.

Ti druzí (The Others)
Režie: A. Amenábar
Hlavní role: N. Kidman
Rok: 2001
Grace bydlí s dětmi v obrovském sídle. Děti
trpí alergií na sluneční světlo - jejich rozlehlý
dům je proto celý potemnělý a v jeho zšeřelých
zákoutích se kromě Grace, dětí a služebnictva
skrývá cosi dalšího. Ale nejsou to “další” oni?
Podle traileru jsem čekala horor, ale jde o „psycho“ film k zamyšlení. Jistě, při sledování vám
občas naběhne husí kůže, tak to má být, ale
noční můry vás z něho pronásledovat nebu-

dou. Nicole Kidman předvedla (opět) ukázkový
herecký výkon a děti, na to, že jim nemohlo být více jak osm, hrály opravdu úžasně.

Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana
Režie: Rob Minkoff
Rok: 2014
Scénář: Craig Wright
Pan Peabody je geniální jako Einstein, vtipný jako
Oscar Wilde, odvážný jako Indiana Jones a obléká
se jako James Bond. Je také světově proslulou
celebritou a držitelem Nobelovy ceny. A taky pes.
Pes, který adoptoval chlapce a vynalezl stroj času.

Mr. Peabody and Sherman
I ve svých čtrnácti jsem
závislá na animácích
a tento určitě patří
k mým oblíbeným.
Nápad tedy fantastický, to se musí
nechat. Vtipných scén

se ve filmu objevilo
víc než dost, ale také
ukápla slza. Dokonce
jsem si odnesla pár
poznatků do dějepisu.
Rozhodně doporučuji.
Natálie Kudrnová

Zdroje fotografií:
1, http://www.richardcrouse.ca//wp-content/uploads/2013/09/2009_the_proposal_wallpaper_002.jpg, 2) http://img.csfd.cz/files/images/film/
photos/158/335/158335453_12cb12.jpg?w370h370 3) http://www.redcarpetnewstv.com/wp-content/uploads/2014/01/mr-peabody-sherman-interview.jpg, 4) http://1.bp.blogspot.com/-cagwO5umuwU/UH5UNZYEzAI/AAAAAAAADdc/RnhHeAC4qhM/s640/the-others.jpg
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SLUNEČNÍ ZNAMENÍ

Jak už je zřejmé z názvu, obsahem této rubriky budou znamení zvěrokruhu - v tomto čísle konkrétně Štír, Střelec a Kozoroh. Přijde mi to jako zajímavé téma. Zkuste si představit
někoho ze svého okolí a třeba zjistíte, že spousta věcí sedí.
ŠTÍR
...se narodil v období od 25.10 do 21.11.
Lidé, kteří se narodili v tomto období, jsou většinou velmi bystří,
mají jasné myšlení a tvrdošíjně obhajují svůj názor. Dokáží být laskaví a nápomocní svým přátelům, ale když k někomu zaujmou
postoj „ty se mi nelíbíš, s tebou se bavit nebudu,“ umějí být i hodně
krutí. Pokud se potřebují něco dozvědět, vynaloží všechno své
úsilí na to, aby se to dozvěděli. Také touží po uznání svých kvalit
a často se pohybují mezi lidmi, kteří mají nižší duševní úroveň.
Jsou mistry v maskování svých pocitů, takže nikdy nepoznáte, zda
váš partner ve znamení Štíra žárlí, nebo ne. Z těchto tvrdohlavých
jedinců budou sice nároční, ale podřízenými oblíbení vedoucí.

STŘELEC
...se narodil v období od 24.11 do 20.12.
Tyto lidi ovládá planeta Jupiter, která symbolizuje spravedlnost a
štěstí. Proto jsou optimističtější a upřímnější než ostatní. I kdyby
měla pravda zranit, tak ji řeknou. Je to jejich představa o spravedlnosti. Impulsivnost a spontánnost jsou u nich výrazným povahovým
rysem. Můžou z nich být velmi dobří přátelé, ovšem pokud si na
ně zvyknete. Někdy toho dost namluví. Práce jim tzv. nesmrdí, ale
nesnášejí jakýkoliv dozor a pocit omezenosti. Hájí svoji hrdost
za jakoukoliv cenu. Neradi dlouze něco vysvětlují. Mnohdy vás
inspirují, ale sami na sebe občas zapomenou. Takže pokud znáte
nějakého Střelce, tak mu zkuste vštípit, že by měl myslet i na sebe.

KOZOROH
...se narodil v období od 23.12 do 19.1.
Znamení Kozoroha je ovládáno planetou Saturn, která dává lidem narozeným
v tomto znamení trpělivost a ctižádost. Vynaloží maximum na vykonání práce,
kterou si zvolili. Na jednu stranu jsou to lidé příjemní a veselí, na druhou stranu
berou vše vážně a zodpovědně. Dá se jim stoprocentně důvěřovat, protože
k jejich dobrým vlastnostem patří i mlčenlivost. Můžou působit jako suchaři,
ale těmi opravdu nejsou. Když vás k sobě pustí a začnou vám důvěřovat,
poznáte, že jsou vtipnými společníky. Mezi jejich záporné stránky patří
například kritičnost, kterou častují své okolí. Jsou to velmi skromné osobnosti.
Tak co, už tomu alespoň trochu věříte? Oba mí rodiče jsou Kozorozi a musím
říct, že na ně to sedí úplně přesně. V příštím čísle „rozpitvám“ další tři znamení.
Zdroj:

www.najdise.cz, www.commons.wikimedia.org

28 • Designfreebies Magazine • www.designfreebies.org

Petra Wollmannová

O NÁS BEZ NÁS S NÁMI

Zdroje: foter.com

Ve škole trávíme podstatnou část našeho života,
obětujeme jí
nespočetně času. Zamýšlíme se ale dostatečně často nad tím, jestli se
náš vzdělávací systém ubírá tím správným směrem? Jsme ochotni otevřít
oči a uvědomit si všechny jeho stránky - ať ty chvályhodné či popuzující?
Představujeme vám novou rubriku zabývající se právě tímto tématem.
Kdo by o školství a vzdělávání měl mluvit více než samotní studenti?
Sedím nad listem papíru a alespoň se snažím
předstírat, že píšu úvahu, můj domácí úkol do
hodiny češtiny. Jenže dokonce i hudba, ozývající se z reproduktorů v mém pokoji, je v takové
situaci zajímavější. „We don’t need no education,“ vykřikuje zrovna skupina Pink Floyd a já jí
ve své tvůrčí zoufalosti začínám docela i věřit...K
čemu mi to vlastně všechno bude? Proč musím
ztrácet čas děláním takové spousty hloupostí?
Zkrátka, „Hey teacher, leave the kids alone!“
Popravdě ani nevěřím, že bych našla učitele,
který se s těmito popuzenými výkřiky nemusel
již mnohokrát nějakým způsobem vypořádat.
Škola, ať už základní nebo například gymnázium (o univerzitě ani nemluvě), na nás klade
vysoké požadavky, vytváří nátlak, který občas,
bohužel, překročí hranici motivační a my studenti pak začínáme jakoukoliv práci zarputile odmítat. Většina z nás se přesto nakonec
vzchopí a vytrvá, předpokládám, že proto,
že ve studiu přece jen nějaký smysl cítíme.
Jistě, každý chápeme, proč musíme umět číst,
psát, sčítat nebo násobit, proč bychom měli
rozeznat hřib od muchomůrky a rozlišovat
jestli „Pepa bil, nebo byl na svatbě svého
kamaráda.“ Ve vyšších ročnících je však po
nás vyžadováno zapamatování si velkého
množství informací, řekla bych až přehnaně
podrobných a naprosto nepodstatných. V
matematice si hrajeme s písmenky, v dějepise
zase diskutujeme procenta, která získaly jed-

notlivé politické strany ve volbách za první
republiky. Učitelé, jako by předstírali, že jejich
předmět je ten nejdůležitější a musíme mu
tedy věnovat celé odpoledne. Proč ale vytrvale
čelíme i těmto, zdánlivě zbytečným útrapám?
Někteří z nás by možná bleskurychle odvětili,
že bez toho slavného papíru, zvaného
maturitní vysvědčení, vás jen tak někde pracovat nenechají. Já však hledám důvody
ušlechtilejšího charakteru. Asi že zcela
překvapivě, přesto ale pevně věřím, že kromě
běžně zmiňovaného všeobecného přehledu,
komunikačních a vyjadřovacích schopností, popřípadě představivosti, nás škola
učí hlavně „flákat se“. Nemyslím to vůbec zle,
naopak! Nadbytek učiva a požadavků by v
nás měl postupně vypěstovat schopnost kriticky myslet, vybírat si priority a umět prostě
odbýt to, co považujeme za zbytečnost.
Díky škole bychom zkrátka měli pochopit, že život je moc krátký na to, abychom
dělali všechno, co po nás vyžadují ostatní.
Mnohdy je přece cennější schopnost informace zručně dohledat a vyhodnotit, než vylovit v paměti, stačí si udržet jen jakýsi základní
přehled. Dělejme tedy hlavně to, co nás baví,
protože obyčejný zájem a radost z činnosti
bývají tím nejlepším klíčem k úspěchu.
Hana Petržílková
(Slohová práce - úvaha na téma “Škola - základ života”)
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