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SLOVO ÚVODEM
Po vánočních svátcích, kdy jsme již přeplněné žaludky
stále plnili dalším a dalším cukrovím a chlebíčky, po povedeném
Silvestru, kdy se skleničky se šampaňským vyprazdňovaly závratnou rychlostí ještě před samotným odbitím půlnoci, přišel nový
rok a s ním opětovné zajetí do známých či méně známých kolejí.
Otřepané téma novoročních předsevzetí také není
potřeba opětovně otevírat. Každý z nás ví, že má nějaký nedostatek,
kterého by se chtěl zbavit, nějaký zlozvyk, který mu znepříjemňuje
život. Místo kladení tolika konkrétních cílů, kterých bychom chtěli
v následujícím roce dosáhnout, můžeme všechna naše přání
shrnout do jednoho vystihujícího slova – minimalismus. Existují
sice oblasti našich činností, ve kterých tento pojem jen stěží
uplatníme. Například blížící se školní pololetí a s ním spojené
učení se příliš minimalisticky pojmout nedá. Všechno ostatní však
závisí jen na nás. Vypusťme několik činností, které sice vypadají
povinně, vlastně ale nezbytné vůbec nejsou (některá práce zkrátka počká a svět se nezboří). Zastavme se, rozhlídněme se, co se
děje kolem nás. Uvědomme si, že spokojenost v našem životě
nezávisí na materiálních hodnotách. Ke štěstí opravdu stačí
málo. Málo čehokoliv. Důležité je si toho mála dostatečně vážit.
Teď už ale konec mouder a poučení, od toho tu školní
časopis rozhodně není. Držíte v rukou nové číslo Gympláka,
které vám doufám zpříjemní návrat do školních lavic. Je to stejné,
jako když se z letní dovolené u moře vracíte zpět do naší upršené
republiky. Nejdřív se vám tu také vůbec nelíbí, ale nakonec si
zvyknete. A o to více si pak další dovolené vážíte. Zcela upřímně,
válení se na rozpáleném písku by vás po několika týdnech také
přestalo bavit.
Hodně štěstí do nového roku! Snad se vám kousek prosluněného
Karibiku podaří najít i u nás ve škole.

Markéta Popelářová, 7.B
Katka Bubnová, 8.B
Kristy Kropáčková, 2.A
Lucie Kroupová, 3. A
Tereza Hrudová, 8.B
Kristýna Kubištová, 7.B
Michaela Lžičařová, 3.A
Natálie Kudrnová, 3.B
Tereza Rejmanová, 3.B
Péťa Wollmannová, 2. A

Za celou redakci Gympláka
Markéta Popelářová

Petr Janota, 7.B
Šárka Cvrkalová, 4.A
Magda Kovářová
Nyk Bigmore
foto na obálce: Michaela Lžičařová
foto na této straně: Foter.com
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ANKETA
OSLOVILI JSME NĚKTERÉ Z BÝVALÝCH ABSOLVENTŮ NAŠÍ ŠKOLY,
ABY SE NÁM SVĚŘILI, S JAKÝMI POCITY NA GYMNÁZIUM VZPOMÍNAJÍ

2011

Šárka Velínská (Univerzita Palackého
v Olomouci, Čínská a anglická filologie)

„Vím, že je to stará písnička, ale musím říct, že
na těch osm let na gymplu vzpomínám opravdu ráda, protože to bylo takové poslední bezstarostné období.
Nebudu lhát, že mi schází matika, ale bezvadný kolektiv naší třídy
rozhodně ano. A tak bych stávajícím studentům poradila, že i kdyby
vás teď spolužáci občas štvali, nespalujte za sebou po maturitě
mosty. S touhle partou budete mít vždycky společnou nezapomenutelnou část života a na srazech ještě s láskou zavzpomínáte
na kantory, nehledě na to, jaké vám dávali známky, protože
časem zjistíte, že to rozhodně není to hlavní, čím vás obohatili.“

2014

Foto: Ladislav Kubišta

2011

Richard Mužátko

Jan Procházka (Právnická fakultu UK v Praze,
Právo a právní věda)

„Moje vzpomínky na gympl jsou většinou
pozitivní, ať už na třídu, profesory nebo
výuku, i když to občas fakt dalo zabrat. Zážitků jsem měl
opravdu hodně, těžko “vypíchnout” ten největší. Určitě ale
stálo za to se se třídou podívat třeba do televizní soutěže
Bludiště nebo s pár odvážlivci na různé soutěže. Můj vzkaz
stávajícím gymplákům: užívejte si to, lehčí už to asi nebude!“

(Vysoká škola ekonomická v Praze)

„Gymnázium mi přineslo nejkrásnějších osm let život. Poznal jsem tam nejlepší kamarády,
první milování a pořád jsem se tam smál, až jsem se za břicho popadal. Seděli jsme v první lavici u katedry s Adamem Královým a dělali tam hrozný neplechy. Zamiloval jsem si tam divadlo a florbal, kterým se věnuji do dneška. (Všichni povinně do dramaťáku!). Užívejte si na gymplu každou chvilku, já
bych se tam hnedle vrátil, kdyby to šlo. Přes učitele až po bufet v přízemí (snad tam ještě je) jsem to tam miloval.“

2014

David Pávek

(Filosofická fakulta Univerzity Pardubice , obor Anglický jazyk - specializace v pedagogice)

“V průběhu studia si mnozí z nás určitě kolikrát řeknou: „Že jsem radši nešel na jinou
školu”. Někdy nám takový názor vštípí i samotní učitelé. Kdybych se ale měl vrátit do doby,
kdy jsem se na gymnázium hlásil, udělal bych to klidně znovu. Jestli mám nějakou radu
pro současné gympláky? Vytrvejte a nenechte se zviklat. Pětky z testů a nervy nad seminárkami mě nikdy
nesvedly z cesty za mým cílem, a i proto jsem gympl opustil šťastný. Ne kvůli úlevě z toho, že to mám za sebou,
ale kvůli pocitu, že jsem dobře připravený na budoucí roky a nadcházející výzvy a rád se jednou na půdu školy
vrátím. Koneckonců, paní profesorce Holubářové jsem po maturitě slíbil, že do šesti let budeme kolegové.“

2011

Jan Pražák

(VŠB-TU Ostrava, obor Eurospráva)

“Na gympl vzpomínám rád, hlavně na tu rodinnou atmosféru, kdy se každý s každým zná a zdraví. Ta
sice nevyprchala, s mamkou se zdravím pořád i doma, ale není to takové, jako když jsem se před ní
v primě schovával za sloupem. Někdy si říkám, že by bylo fajn se na delší dobu na gympl vrátit, na
druhou stranu všechno má svoje klady a zápory a já jsem teď celkem spokojený. Sice se lidi občas diví, že studuju v Ostravě,
ale přiznejte se, kdo z vás ji vůbec navštívil? I když je pravda, že třít ebonitovou tyč liščím ohonem se mi na vysoké jen
tak nepoštěstí. A to je škoda!”
Markéta Popelářová
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UDÁLOSTI

V Kulturním domě nedaleko školy se 14. 11. 2014 konal maturitní ples tříd 4. A
a 8. B našeho gymnázia.

Foto: Michaela Lžičařová photography

Dlouhé dny příprav konečně dospěly ke
svému konci. Nazdobit stoly, nafoukat balonky,
dokončit poslední úpravy výzdoby. Můžeme začít.
Výsledkem se stala vydařená akce, která nadchla nejen rodiče a kamarády studentů, ale i samotné
maturanty. V sále se nakonec sešlo kolem 1000 lidí!
Večer začal předtančením 4. A. Přestože všichni
měli před začátkem pocit nervozity, na parketu z nich stres
opadl a svůj tanec předvedli na dvě stě procent včetně
třídního profesora Růžičky. Hned po nich se představila se
svým stejně povedeným vystoupením 8. B. 		

A přišlo to, na co na plese každý s napětím čeká. Nástup,
představení jednotlivých studentů básničkami, šerpování.
Všechny dívky překvapily svou krásou v přenádherných
šatech, z chlapců se zase v oblecích stali opravdoví muži.
Dále následovala volná zábava. Zaplněný parket,
čas strávený s přáteli a rodinami, tombola a věčně zaplněný
fotokoutek! O půlnoci se dospělo k tradičnímu zašlapování
šerp, poté kolem jedné hodiny ranní ukončení akce.
Myslím, že nejen v mých očích se
letošní ples velmi vydařil. Doufejme, že stejně
vydařená budou i maturitní vysvědčení studentů!
Šárka Cvrkalová

VOX COLORIS A SETKÁNÍ S ROMY

aneb Mysleli jsme, že domů přijedeme o něco lehčí, ale opak byl pravdou
Možná jste už četli článek o účasti našeho
studentského sboru Vox Coloris na pěveckém projektu Idy Kelarové v pražském Rudolfinu nebo jste jen
zakopli o nástěnku před hudebnou s fotkami z koncertu. Tak či onak zpráv o pěvecké spolupráci s romským sborem Čhavorenge máme dostatek. Mnohým z
nás však unikl pravý význam této akce – více poznat
Romy a zbavit se leckdy zbytečné předpojatosti.
Ida Kelarová, zpěvačka a sbormistryně ze
smíšené rodiny, vybrala talentované romské děti
z chudých poměrů a bez vize lepší budoucnosti.
Dokázala obdivuhodnou věc a dovedla je až na prkna
nejprestižnější české hudební scény. Stojí za tím obrovský
kus práce jak ze strany Idy, tak i romských dětí, které
nás příjemně překvapily. Všichni byli velice milí, slušní,
laskaví a přistupovali k nám, jako bychom byli staří
známí a odjakživa patřili do rodiny. Přenesli na nás pozi-

tivní energii, rozšířili náš zorný úhel pohledu a pomohli
nám vytvořit si zcela nový obrázek o romském etniku.
Většina z nás při spatření snědé tváře zrychlí
krok, sklopí oči a křečovitě svírá tašku. V příštích letech
bude záležet především na nás, zdali se budeme problematikou více zabývat nebo raději opět přejdeme na
druhý chodník. Ida tvrdí, že „největším zlem je dávat
lidem něco zadarmo“, tak se podle toho zařiďme. Klíčem
pak je naučit se spolu vycházet a zbourat bariéry.
Lucie Kroupová

Foto: Petr Kadlec
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ŘEZANÁ A ŘÍZNÁ POEZIE

UŽ I NA GYMNÁZIU

Letos prvně se naše škola zapojila do celostátního festivalu Den poezie,
který se konal již po šestnácté. Akci pořádala Společnost poezie u
příležitosti výročí narození Karla Hynka Máchy a tématem se stala Řezaná
poezie. Pojďte si přečíst, jak to celé vnímala jedna z organizátorek.
Nervy tečou, ale držíme se
Pomalu se blíží hodina H, kdy přijdou studenti S do učebny
U. Hlavou mi víří změť otázek: Proč si takhle v listopadu
po náročném Dni studentsva, nedlouho před Vánocemi
přiděláváme práci? S jakým nadšením asi studenti
přijdou? Co od nich můžeme čekat? A co asi oni čekají od nás?
Seber se, takhle přemýšlet nemůžeš, napomínám sama sebe.
Na další úvahy už ale nemám čas. Mířím do učebny
biologie, hlavní šéfka Jana Šmétková zase do hudeb-

ny. Hlavně na nic nezapomenout: papíry, fixy, nůžky,
plátno k promítání - všechno působí dojmem, že by
to mohlo fungovat. Ještě musím trochu porovnat lavice
- tradiční rozložení by tvořivosti příliš nepomohlo. Než
stihnu doladit detaily, už Jana svolává všechny účastníky
(opravdu se jich sešlo snad dvacet! To je úspěch přímo
kolosální!) do hudebny, aby náš “wordshop” zahájila. Mluví moc hezky a končí tím, že přeje nám všem
nadšení z tvoření. Tak snad abychom se do toho dali, ne?

„Zanedlouho vznikají pod rukama
skvostné akrostichy,
přísloví nebo třeba
originální nadávky.”
Kde jste se učili číst, psát a kreslit?
Na gymnáziu.
Začínám se skupinkou studentů nižšího gymnázia. Poslušně si sedají a rozhlížejí se okolo, dílem ze
zvědavosti, dílem z nervozity. Ale to dozajista překonáme.
Začínám uvítáním, rozdávám lístečky a pouštím prezentaci. Doufám, že aspoň některé úkoly je zaujmou.
Sláva! Chytají se. Berou do ruky tužky. Píší! Zprvu se
každý stydí, ovšem zanedlouho se otrkáváme a vznikají
nám pod rukama výborné akrostichy, přísloví nebo třeba
originální nadávky. Ti nejodvážnější se pouštějí dokonce
i do kaligramů! Panel u dveří se postupně začíná plnit
nejrůznějšími výtvory. Asi nejvíc mě zaujala báseň v obrazu
od Matěje, na níž altet běží, běží, zakopne a leží, ale to
prostě musíte vidět! Báseň se zpravidla nedá převyprávět,
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ovšem u kaligramu je převyprávění nemožné storocentně.
Po jedné vyučovací hodině dochází ke stěhování národů:
skupiny se střídají a ke mně přicházejí starší. Sžírají mě
obavy, jestli je po již absolvovaném wordshopu dovede zaujmout i můj program. Naštěstí se přihlásili jen
opravdoví zájemci, takže se i septimáni jindy třeba lehce
pasivní pouštějí do práce bez bázně a hany. A tak je
možné vidět Markétčinu básničku o holce modrooké s
oky na punčoše nebo Jirkova svérázná přísloví. Asi nejvíc
si cením toho, že se tvůrci skutečně nenechávají spoutat
konvencemi a neomezují se jen na obsah, nýbrž s chutí
si hrají taktéž s formou - Matyáš třeba stříhá žlutou
Káru, na kterou kouká už několik dní. Kdyby tohle
Chinaski věděli, možná by píseň o Kláře ani nikdy nesložili.

Něco krásného končí, něco krásného možná
zase začne
Crrr. Zazvonil zvonec a naší nonPOEsensZII odzvonilo. Až
mě mrzí, že tolik tvořivé energie přerušuje řičení školního
zvonku. Ještě si chci vybrat zpětnou vazbu, abychom věděli,
zda by se podobná akce měla dočkat pokračování i v budoucnu. “Napište mi to na tyhle lístečky, já už si to nějak zpracuju,”
nabádám spisovatele a špendlím přitom jeden nonsens
za druhým na poslední volná místečka na nástěnce.
Teď už zbývá jen přečíst si reflexi, jakpak asi dopadneme
při hodnocení? Studenti umí být pěkně kritičtí. “Bylo to
bezva.” - Uff. “Moc jsem si to užila, vyzkoušeli jsme si něco

nového, ráda bych si to zopakovala.” - No výborně, někdo
by rád zažil pokračování! A hele, tady je další: “Den
poezie se mi líbil, škoda, že je jen jednou do roka.” “Bylo
to super, víc takových akcí. Fajn vedení i atmosféra.” “Vše
bylo fajn, wordshop mě bavil. Jen bych vytkla, že jsme
zrovna neměli nějakou horší hodinu, které bychom se vyhnuli. :-)” - To mě tedy taky mrzí, příště to musíme vyladit.
Jak to tak vypadá, účastníci kritizovali v zásadě jen
to, že jsme ani nestihli všechno a že by potřebovali
víc času. To je báječné! Takže mladé lidi tvoření
prostě baví! Co naplat, příště to tedy zkusíme znovu.
Magda Kovářová

Ukázka výtvorů studentů z festivalu Den poezie.

Foto: Magda Kovářová, Markéta Popelářová
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KTERÉ BY S VÁMI MĚLY POHNOUT

ZPRÁVY, KTERÉ HÝBOU SVĚTEM
NA ÚVOD
Po svátcích lovu v předvánočních,
povánočních či novoročních slevách, po
dvou týdnech plných talířů i žaludků opět
usedáme do školních lavic. Sdílíme své
zážitky ze zimních svahů, silvestrovských
oslav a předvádíme své nejdražší dárky.
Začátek nového roku je také časem,
kdy si dáváme novoroční předsevzetí
a hodnotíme rok předešlý. Rekapitulujeme své úspěchy i nezdary, snažíme
se poučit ze svých chyb a stanovujeme
si nové cíle. Měli bychom se však nad sebou zamyslet i celkově jako zástupci jednoho druhu. Kolik tun odpadu a litrů ropy
jsme letos pohřbili v oceánech? Kolik tisíc
hektarů (deštného) lesa jsme vykáceli a kolik druhů organismů jsme vyhubili? (…)
Nikdo
po
nás
samozřejmě
nevyžaduje, abychom se vrátili zpět do
jeskyní či korun stromů, ale takhle to
přece donekonečna nejde. Připusťme si, že
jsme spoluviníky této situace a začněme
maličkostmi. Neargumentujme tím, že
jeden stejně nic nezmění, protože bychom měli mít všichni ve společném zájmu
zachovat Zemi pro budoucí generace.
Připišme do svých novoročních
seznamů i těchto pár bodů a inspirujme se
životními příběhy, neboť život je silnější
než smrt a naděje je silnější, než zoufalství.

Zdroj: macraes.com
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Udělejme vše pro dosažení
vysněných cílů, protože nadání
sice dílo začíná, ale jen vytrvalost a píle ho dokončí.
Možná jste zaregistrovali, že médii probleskla zpráva o unikátní transplantaci, kdy
tým lékařů v čele s českým chirurgem dokázal
synchronně transplantovat jedenáct orgánů z
jediného dárce. Bohdan Pomahač, český plastický chirurg žijící v USA, má na kontě i další
majstrštyk, a to úplnou transplantaci obličeje.
Jeho začátky však nebyly vůbec lehké. Obyčejný
kluk z malého ostravského panelákového bytu,
který nejradši hrál šachy se svým dědou, se dostal na stáž do bostonské Brigham and Women’s
Hospital (BWH). Plastická chirurgie mu natolik učarovala, že v nemocnici trávil i 120 hodin
týdně, přestože nedostával měsíční plat, jelikož
pro něj zpočátku neměli pracovní místo. Dotáhl
to až na ředitele plastické chirurgie, popáleninového a transplantačního centra v BWH a
obdržel cenu České transplantační nadace za rozvoj transplantační medicíny. I přes veškeré své
úspěchy zůstal tím skromným, pracovitým a laskavým klukem.

Zdroj: profimedia, Blesk.cz

Zbavme se předsudků. Snažme se nejprve
navzájem poznat a pak dělejme úsudky.
14. prosince 2014 byla v
Londýně vyhlášena nejkrásnější
dívka světa. Stala se jí dvaadvacetiletá zelenooká brunetka Rolene
Strauss z jižní Afriky. Letošní Miss
World se nemusí pyšnit pouze
svým krásným „obalem“. Rolene

totiž studuje čtvrtým rokem
na lékařské fakultě v Jihoafrické
republice. Je tak důkazem toho,
že ne všechny missky, blondýny či
ženy atraktivního vzhledu jsou vyfouklé jak velikonoční kraslice.

Věřme si, ale zůstaňme vždy při zemi.
Pomyslnou třešničkou na dortu amerického
turné České filharmonie byl slavnostní koncert
ve vyprodané Carnegie Hall v New Yorku. Publikum odměnilo umělce dlouhými ovacemi ve stoje
a šéfdirigent Jiří Bělohlávek obdržel cenu Antonína
Dvořáka. Málokdo však ví, že do řad filharmoniků
zasedl i mladý talentovaný violoncellista z Horní
Čermné. Uplynuly sotva čtyři roky od doby, kdy s

námi Matyáš Keller hrál v orchestru Decapoda,
a už brázdí světové hudební scény s mezinárodně
uznávaným hudebním tělesem. I tak s námi Matyáš
stále udržuje přátelské kontakty a rád se do
oustecké „zušky“ vrací, aby se podělil o své zážitky,
ale i vypomohl s repertoárem a předal své cenné
zkušenosti dál.
Lucie Kroupová

60%

Matyáš Keller je druhým violoncellistou zleva.

foto: Facebook. Česká filharmonie
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AN OPEN LETTER

FROM YOUR „ANGLIČAN“

H

i Guys and Gals! My name is Nyk Bigmore. I´m your
British English Teacher at Ústí Grammar School.
I´ve been teaching here for almost a year and a half
now, and I must say I´m really enjoying it, so far! As we say
in English; so far, so good!
This year I´ve started teaching at your school fulltime, so many of you may have seen me in the corridor
between lessons. I´m the teacher with the beard. (But please
don´t confuse me with Mr Holásek; he is much hairier than me!)
I feel lucky to be working here, because my colleagues all seem very relaxed and motivated, and most of
the students too! I have taught English in many different
schools all over the world, so I know from experience that
this relaxed but motivated learning atmosphere is actually
quite rare.
For example, in Spain I taught in a very relaxed
small private language school. The kids were very friendly
and fun to be with, but unfortunately they were not very
motivated to learn English! The majority of them were
very proud and self-confident, like little bullfighters and
flamenco dancers! I liked their independent spirit, but I
have to say they were quite unruly and difficult to teach!
My teaching experience in China couldn´t have
been more different. The students there were highly motivated, but the atmosphere in the college I taught was very formal and impersonal. I taught enormous classes of up to 50 or
60 students! It was crazy! The students were very respectful

to me, but to be honest I don´t think they learnt very much.
I made a lot of friends in China, but I didn´t like that college,
because the atmosphere simply wasn´t relaxed enough.
And what about you lot?! The Ústí gympláci?! Well,
as I said, the atmosphere here is really nice, and generally
speaking, most of you seem pretty motivated and good fun.
If there is one small difficulty I have with some
Czech students, it is that you sometimes seem quite
reserved, especially in the beginning. Even if you are
already quite good at reading and writing in English, you
seem reluctant to try to speak to me. Do I really look so
alien?! So foreign?! (Surely I´m not as scary-looking as
Mr Holásek?!) Or are you just afraid of making mistakes?
In my humble opinion, if you are genuinely motivated to improve your spoken English, you shouldn´t worry
too much about some minor imperfections. I think spoken
English is a bit less formal than Czech, so perhaps mistakes
matter less. In any case, isn´t language first and foremost
about communicating effectively? And effective communication isn´t just about speaking perfect English, is it? So don´t
worry, be merry! Just open your mouth and see what comes
out! It might be something interesting, you never know!
As an experiment, perhaps you could try it next
time you see me in the corridor?! Or if not, just say hi and
flash me a smile…. I would appreciate that! “Čau” for now!
Nyk Bigmore

SPOKEN ENGLISH IS A BIT LESS
FORMAL THAN CZECH,
SO PERHAPS MISTAKES
MATTER LESS.
(Český překlad dopisu naleznete na straně 12.)

Image: by Nyk Bigmore
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PŘEKVAPENÍ NA OSLAVÁCH

17. LISTOPADU
i
zadané
Ať už se
více než
že i tak

OHLÉDNUTÍ ZA 17. LISTOPADEM
Letos, stejně jako každý rok, jsme si připomínali významné události listopadu 1939 a 1989. Všechny třídy si připravily krátké scénky na
téma a svůj výkon následně předvedly 17. listopadu v ústeckém Roškotově divadle.
jednalo o úsměvné hříčky, nebo o zpracování vážnějších námětů, všichni se se svým úkolem poprali
dobře. Největším překvapením byl výkon třídy 1.B (Kamarád za všechny prachy), kde se ukázalo,
mladí studenti mohou ukázat něco víc. Samozřejmě jsme se ale dočkali i každoroční dávky kýče.

Letošní ročník se poněkud lišil obsahem,
protože krom třetích ročníků se i u dalších
tříd objevila hlubší myšlenka. Prima ukázala, že skutečné přátelství přečká všechna
úskalí. Kvarta se zase ve své Čokoládě
zabývala myšlenkou rasismu a rovnocennosti. Třída 3.A zpracovala téma Listopadu
1939. Dočkali jsme se originálního pojetí
z rukou Michaely Lžičařové, s jejíž pomocí
jsme nahlédli do tehdejších koncentračních
táborů. Paralelní ročník si vylosoval
Listopad 1989 a získal cenu kantorů za
nejlepší inscenaci staršího gymnázia. Hlavní
Foto: Lukáš Prokeš
myšlenku předali především závěrečnou
písní „Za svou pravdou stát“, která by snadno mohla být označena i za stěžejní okamžik večera. Cenu diváků si letos
opět odnesla třída 6.B s představením Asterix a Obelix, kde jsme si krom propracovaných kostýmů užili i hudební
vystoupení. Co se týče nižších ročníků, cenu diváků získala již zmiňovaná
4.B a cenu poroty 3.B (Perníková chaloupka). Z této třídy si také odnesla
ocenění nejlepší herečky Markéta Divišová v roli bohyně Héry a pro cenu
za nejlepší mužský výkon si přišel Petr Janota. Večerem provázela čtveřice
divadelníků: Nikola Honzová, Eva Stejskalová, Jiří Procházka a Petr Janota,
kteří se tímto nadobro rozloučili se sedmi lety každoročního nacvičování.
Všichni čtyři doufají, že po jejich odchodu bude tato tradice i nadále přetrvávat,
protože i přes různé komplikace a obtížnost nás nakonec každého posune o
kus dál. Reportáž přímo z vystoupení můžete zhlédnout pomocí QR kódu.
Petr Janota

Foto: Lukáš Prokeš

Foto: Michaela Lžičařová
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NA VLASTNÍ OČI

OTEVŘENÝ DOPIS

Cirkus! Takto nějak by se dalo
shrnout představení Up end
down. Divadelní společnost
La putyka zinscenovala
představení v pražském divadle La fabrika. Devět měsíců
dlouhé nacvičování stálo za to, soubor předvedl jen
to nejlepší. Pokud se sami rozhodnete zhlédnout
tento kousek, těšte se na pravé zážitkové divadlo,
kde jste vtaženi do děje ještě dřív, než celá hra začne.
Po příchodu do sálu stojí obecenstvo
na jevišti, protože hlediště je obehnáno
páskou. Na sedadlech naopak sedí herci a už od
příchodu diváků hrají. Scéna se ale záhy mění a
návštěvníci se mohou usadit a užít si 75 minut
nepřetržité zábavy, strachu, zmatení i úžasu.
Děj, který mnoha lidem
uniká, zobrazuje starce
(Rostislav Novák st.),
jenž se ocitá tváří v tvář
smrti. Rázem se mu před
očima promítá celý život.
Vzpomínkami ho provádí
strážný anděl (Vojtěch
Fülep). Inscenace je
proložena neuvěřitelně
foto: laputyka.cz
náročnými akrobatickými kousky. Akrobaté se
spouštějí na zavěšených pruzích látky, doslova tančí
na lanech, ukazují bojová umění a mistrně ovládají
umění skoků na houpačce, kde v jedné chvíli skáčou
tři lidé zároveň z místa na místo. Vše doplňuje
živá hudba, vytříbený humor a neustálý mumraj, který nejednoho diváka zmate. Zaujmout vás
může i scéna, na které je vyznačen bílý kříž. Autor
(Rostistlav Novák ml.) uvádí, že jde o křižovatku mezi
nebem a zemí, minulostí a přítomností, úsměvem
a slzami, a podle mě i mezi životem a smrtí.
Hra je promyšlená od nalíčení aktérů až po samotný
název (záměrná záměna „end“ s „and“). Ukázku z
tohoto představení si můžete prohlédnout pomocí
QR kódu nebo na vlastní oči v pražských Holešovicích.

OD VAŠEHO ANGLIČANA

Petr Janota

(Český překlad původně anglického textu ze strany 10)
Ahoj všichni! Jmenuji se Nyk Bigmore a jsem učitelem angličtiny na ústeckém
gymnáziu. Působím zde již skoro rok a půl a musím přiznat, že se mi tu
opravdu líbí. Jak my říkáme v angličtině “so far, so good” (zatím vše dobré).
Od letoška pracuji ve vaší škole na plný úvazek, takže
mě možná již mnoho z vás spatřilo na školní chodbě mezi jednotlivými vyučovacími hodinami. Jsem ten učitel s vousy. (Ale prosím nepleťte si mě s panem Holáskem, ten je daleko vousatější než já).
Mám štěstí, že na této škole mohu pracovat, protože
všichni moji kolegové jsou velice přátelští a motivovaní, stejně jako
většina studentů. Angličtinu jsem učil na mnoha školách po celém
světě, takže z vlastní zkušenosti vím, že atmosféra při učení, kdy jsou
všichni uvolnění, ale zároveň i motivovaní, je vlastně velice vzácná.
Například ve Španělsku jsem učil ve velice pohodové atmosféře
na malé soukromé škole. Děti byly přátelské a byla s nimi zábava, ale
co se týče angličtiny, moc se jim do učení nechtělo. Většina z nich byla
opravdu pyšná a sebevědomá, skoro jako skuteční zápasníci s býky nebo
tanečníci a tanečnice flamenca. Líbila se mi jejich nezávislá duše, ale
musím přiznat, že byly poměrně nepoddajné a bylo obtížné je něco naučit.
Můj učitelský zážitek z Číny nemohl být více odlišný. Tamní
studenti byli opravdu vysoce motivováni, ale atmosféra v učitelském
sboru byla velice formální a neosobní. Vyučoval jsem v enormně velkých
třídách s padesáti až šedesáti žáky. Bylo to šílené! Studenti mě respektovali, ale abych byl upřímný, nemyslím si, že se toho příliš naučili. V
Číně jsem si našel mnoho přátel, ale učitelský sbor se mi příliš nezamlouval, jelikož klima tam zkrátka nebylo dostatečně uvolněné.
A co vy? Ústečtí gympláci? Jak jsem již řekl, zdejší atmosféra je
velice příjemná. A vypadá to, že většina z vás se učit anglicky chce a baví vás to.
Pokud bych však měl vytknout jen jednu drobnost týkající se některých
českých studentů, zmínil bych, že občas vypadáte trochu odtažitě,
obzvlášť v začátcích. I když už jste poměrně dobří ve čtení a psaní v
angličtině, do mluvení se vám stále nechce. Opravdu vypadám tak cize?
(Určitě nevypadám tak strašidelně jako pan profesor Holásek!) Nebo se
snad jen bojíte, abyste se během mluvení nedopustili nějaké chyby?
Mám-li skromně vyjádřit svůj názor, pak říkám, že jestli skutečně
chcete zlepšit svoji mluvenou angličtinu, neměli byste se tolik ostýchat a
zaobírat se malými nedostatky. Domnívám se, že mluvená angličtina je méně
formální než čeština, takže na chybách snad ani tolik nezáleží. Každopádně
není jazyk primárně o efektivní komunikaci? A není efektivní komunikace
zkrátka jen o mluvení? Takže se nenechte znepokojovat, buďte veselí. Stačí jen
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otevřít pusu a uvidíte, co z ní vyjde. Možná to bude něco zajímavého, kdo ví!
Pojďme to pojmout jako jakýsi experiment. Můžete to zkusit
hned příště, až se potkáme na chodbě. A pokud to nevyjde, prostě se jen
pozdravíme a usmějeme se na sebe. To mě určitě moc potěší. Ale teď už „čau“.
Nyk Bigmore
Do češtiny přeložila Markéta Popelářová
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100 LET

NAŠEHO GYMNÁZIA

V pátek 28. 11. a v sobotu
29. 11. se naše škola představila
veřejnosti z jiné strany, než z jaké
ji většinou lidé znají. Během
dvou dnů otevřených dveří byl
pro návštěvníky připraven pestrý
program ve všech patrech školy.
Mohli si například poslechnout
náš úspěšný pěvecký sbor, ochutnat občerstvení od studentů
2.A (kdo by odolal jejich kakau)
nebo zhlédnout výstavu fotografií od loňského maturanta
Ladislava Kubišty. Některé
z jeho snímků jsme se rozhodli zveřejnit i v tomto článku.
Jistě se shodneme, že kdejaká
škola by nám ojedinělou architekturu naší historické budovy
gymnázia mohla závidět.
A co teprve studenty v ní! :)
Markéta Popelářová
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NÁVŠTĚVA
Z AUSTRÁLIE

ANDREW AMOS
O JEHO CESTĚ PO EVROPĚ
A O ČEŠÍCH

Andrew Amos je dvaadvacetiletý student melbournské univerzity, který
do našeho malého města zavítal v půlce prosince na pár týdnů v rámci
jeho cesty po Evropě. Jak vypadá Evropa z pohledu Australana? A jakou
zkušenost má s námi Čechy?

Andrew navštívil Ústí již před
čtyřmi lety, tedy v roce 2010.
Tehdy se jednalo o tzv. world
tour, kterou organizovala jeho
střední škola. Díky tomu si v
Ústí našel mnoho přátel, se
kterými je doposud v kontaktu,
s dalšími se seznámil na konci
léta roku 2013, kdy naopak
naše gymnázium zavítalo na
dva týdny k protinožcům do
Austrálie.
14 • Designfreebies Magazine • www.designfreebies.org

Z jakého důvodu jsi opět zavítal
do České republiky?
Česko je jednou ze zastávek
na mé cestě po Evropě. Před
příjezdem do Ústí jsem několik dní
strávil v Praze. A před samotnou
Českou republikou jsem nějaký
čas pobýval v Německu a v jiných
zemích. Pro cestu do Evropy jsem
se rozhodl proto, že tu znám
poměrně mnoho lidí, se kterými
jsem v kontaktu přes internet, ale
to není to stejné, jako když s nimi
opravdu trávím čas. Tak jsem si vzal
na univerzitě rok volna, všechno
naplánoval a na podzim se mi
opravdu podařilo přiletět. Nejprve
jsem byl ve Skotsku, pak v Anglii,

Nizozemsku, Německu, Francii.
Po České republice se ještě chystám do Řecka, kde mám příbuzné.
Bylo těžké
si do jednoho
zavazadla sbalit věci potřebné na
celý půlrok? Navíc když vezmeme
v potaz, že je teď v Evropě zima?
Upřímně, balil jsem až den před
odletem, i když některé věci už
jsem měl připravené předem.
Byla to celkem výzva, protože
kvůli menším letům jsem si mohl
dovolit vzít do zavazadla jen dvacet kilogramů. Samozřejmě jsem
si musel sbalit spoustu svetrů,
mikin, šál a podobně. Ani jsem
pořádně nevěděl, jak velkou
zimu mám očekávat, nikdy jsem
evropskou zimu nezažil. (smích)

Dokázal bys říci něco charakteristického o Češích? Mají
něco společného?
Během několika let jsem se setkal vlastně již s mnoha
Čechy. Dvakrát vaše škola zavítala do Melbourne, byl jsem
tu v roce 2010 a i letos jsem se s mnohými z vás už setkal. Vlastně, pokud bych neměl Čechy rád, nejspíš bych
Ústí a Prahu vůbec nenavštívil. Co mám na Češích rád,
je to, že se rádi učí novým věcem, ať už je to cokoliv.
Nevím, jestli to platí o všech, ale o mladých lidech určitě.
Měl jsi také možnost navštívit naši školu. V čem se tedy
naše školy liší od těch australských?
Pro mě je největším rozdílem to, že česká škola se nachází v
jedné budově, takže když prší, nic se neděje. U nás, pokud se
chcete přesunout z jedné třídy do druhé, musíte jít venkem.
V čem je jiné cestování po Evropě a po Austrálii?
V Evropě je mnoho menších států pohromadě, zato

Londýn

v Austrálii trvá pěkně dlouho, než se někam dostanete.
To je věc, kterou jsem si tu chtěl vyzkoušet. Chtěl jsem vědět,
jestli je opravdu tak jednoduché cestovat z jedné země do
druhé. A vlastně je to celé ještě jednodušší, než jsem očekával.
Do Evropy jsi před čtyřmi lety zavítal také se svou
školou. V čem se liší cestování s tak vekou skupinou od
toho individuálního, když nyní cestuješ sám?
Liší se opravdu hodně, hlavně kvůli tomu, že nyní veškerý
program mé cesty závisí čistě jen na mně. Pokud se mi
někde líbí, zůstanu tam déle. Člověk má daleko více svobody v plánování. Na druhou stranu na mě ale spadá
daleko více odpovědnosti. Díky cestování jsem ovšem
zjistil, že jsem klidnější, než jsem si původně myslel. Pokud
dříve něco nešlo podle představ, byl jsem frustrovaný
a otrávený. Teď sám sobě říkám, že i když něco nejde
přesně podle plánu, pořád je to pro mě určitá zkušenost.

Nizozemí

Během cesty jsi viděl mnoho evropských měst. Navštívil
jsi ale některé, o kterém víš, že bys v něm nechtěl žít?
Do Evropy jsem přijel hlavně proto, abych se setkal
s lidmi, které tu znám. Zároveň ale oceňuji i poznávání
jednotlivých měst, protože v Melbourne studuji Urban
Design (urbanismus - pozn. red.). Vždy jsem si myslel,
že bych chtěl žít v Londýně, ale poté, co jsem v něm
strávil několik dní, jsem naprosto změnil názor - Londýn
je opravdu přelidněný. Naopak si dokážu živě představit,
že bych měl bydlet v Nizozemí. Je skvělé, že tam můžete
kamkoliv dojet na kole. A samozřejmě nejlepší ze všech
je Praha. Má totiž v sobě jakousi duši, a i když toho

Skotsko

v minulosti hodně prožila, je to stále krásné město.
A jaký dojem na tebe udělaly české Vánoce?
Konečně všechny vánoční ozdoby ve tvaru
sněhových vloček, sněhuláků a podobně dávají smysl.
Když totiž v Austrálii slavíte vánoční svátky v horku na
zahradě při grilování, není to to pravé. Z českého cukroví mi nejvíce chutnají perníčky. Jinak se mi opravdu
líbí, že oslava probíhá večer čtyřiadvacátého, ne ráno
dalšího dne jako u nás. Atmosféra během večera
u rozsvíceného stromku má něco do sebe. Člověk
by skoro uvěřil, že dárky opravdu přinesl Ježíšek.
Markéta Popelářová

Perličky z Andrewova
českého slovníčku:
doleva, doprava, rovně
teď, pak
dolní a horní sídliště
město, náměstí, nádraží
dny v týdnu
děkuji
zakázáno
rozuměl jsem
Andrew s některými z jeho přátel z Ústí nad Orlicí.
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ZE SVĚTA FILMU
Myslím, že celý náš filmový zážitek za prázdniny se týkal hlavně pohádek
jako Šíleně smutná princezna, Sůl nad zlato, Šípková Růženka a moje
oblíbená Popelka. Já si mezi těmi nostalgickými snímky dala pauzy v podobě
amerických komedií a ne moc strašidelných horrorů (a animáků, ale to je
snad jasné). Několik mě zaujalo natolik, že bych se o ně s vámi ráda podělila.
MŮJ ZIMNÍ VÝBĚR:

Lovec trolů (Trolljegeren)

Rok: 2010
Režie: André Ovredal
Hlavní role: Otto Jespersen, Tomas Alf Larsem
Tento film mě přesvědčil, že dokonce i Norové umí točit filmy. Jedná se
o mírně hororový pseudo-dokument o skupince studentů, kteří natáčí
dokument o pytlákovi, jenž je nařčen z nezákonného lovu medvědů. Po
nějaké době sledování ovšem zjistí, že onen pytlák pracuje pro vládu jako
jediný lovec trolů v Norsku, který se stará o to, aby trolové neopouštěli
svoje rezervace. Úžasné na tomto filmu je, že pro prastaré norské mýty
dokázali tvůrci najít logická vysvětlení a tím se film stává ještě uvěřitelnější.
Roztřesená ruční kamera v tomto případě vůbec nevadila, naopak.
Zdroj: http://fsi.imeg.cz/15264.jpg

Ledové království (Frozen)

Zdroj: http://cdn.patch.com

Rok: 2013
Režie: Chris Bruck, Jennifer Lee
Scénář: Jennifer Lee, Shane Morris
Jeden z nejnovějších muzikálních animáků od Disneyho se okamžitě stal
hitem. Příběh o Else, která byla nucena schovávat své schopnosti, laskavé
a mírně potrhlé Anně a Kristoffovi s jeho sobem Swenem si získal i dospělé
diváky. Velmi dobré písničky, které (jaké překvapení) zní v originálu prostě
lépe. Ale podívejme se, kam se studio Disney dohrabalo. Od mojí oblíbené
sněhurky s krásným klišé a plochými postavami až sem - k příběhu s
kvalitním humorem (spousta diváků z ČSFD by nesouhlasila) a postavám
s reálnými vlastnostmi (ne schopnostmi). Jsem na tebe pyšná, Disney.

Láska nebeská (Love Actually)
Rok: 2003
Režie: Richard Curtis
Hlavní role: Bill Nighty, Martin Freeman, Colin Firth
Britsko-americká romantická komedie z období Vánoc
o tom, jak se všechno může šíleně zamotat. V první
půlhodině filmu se mi strašně pletly mužské postavy.
Mnoho lidí tvrdí, že jde o plýtvání nápady na jeden
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jediný snímek, a já s nimi musím souhlasit. Nějakým
způsobem spolu propojené postavy zažívaly každá
svoje romantické drama a toto téma bylo zpracováno na
jedničku. Na ČSFD jsem se dočetla, že film měl původně
tři a půl hodiny - mnoho scén bylo potřeba smazat a
proto se můžou zdát některé příběhy málo vypointované. Mě tedy naprosto okouzlil „Mr. Bean“, který
všechno musel zpomalovat, a nejednou mě rozesmál.

Natália Kudrnová

KNIHY

Zimní období je v plném proudu a dokonce
za okny už byl o prázdninách k vidění i sníh.
Jaká to krásná motivace vzít si nějakou
dobrou knihu a položit se do hloubky četby. Věřím, že mnozí z vás dostali k Vánocům jako dárek fascinující knihu, kterou si toužíte přečíst, tak
jen do toho! A pokud jste letos knihu nedostali, tak si v knihovně můžete
nějakou půjčit. Pro inspiraci vám přinášíme několik našich doporučení.

1.

EMILY BRONTËOVÁ: NA VĚTRNÉ HŮRCE

Romantický příběh odehrávající se uprostřed yorkshirských vřesovišť
a mokřin, kde se nachází dvě panství: Drozdov a Větrná hůrka. Na Drozdov přichází nový
nájemce pan Lockwood. Jeho služebná Nelly mu vypráví příběh, historii dvou rodů, na
jehož počátku stojí nenaplněná láska dvou mladých lidí, která se postupem času mění v
nekonečnou nenávist a celoživotní touhu po pomstě. Kniha plná emocí, jež stojí za přečtení.

JARMILA POSPÍŠILOVÁ: PALAČINKY S PEPŘEM

2.

Musím se přiznat, že tato kniha mě velice zlákala svým názvem, ovšem
pojednává o něčem úplně jiném, než se na první pohled zdá. Román vypráví o mladé ženě
Soně Prokešové, která měla havárii a kvůli nedbalosti bohatého a sobeckého muže,
jenž byl majitelem významné firmy, skončila na vozíčku. Muž je přinucen se vyrovnat, a
tak Soně nabízí místo ve své firmě. Ta o tom nejprve nechce ani slyšet, ale později místo
vezme a začne plánovat pomstu, aby mu mohla zničit život, jako zničil on jí. V podniku
se začnou dít podivné věci a každý se stává podezřelým. Může za to doopravdy Soňa? Co
vše se bude dít? A jak to dopadne s pomstou Soni: zdaří se, nebo to dopadne zcela jinak?

3.

MARK HELPRIN: ZIMNÍ PŘÍBĚH

Jedné zimní noci, na samém počátku 20. století, se pouliční zloděj Peter Lake pokusí
vyloupit honosný dům známého novinářského magnáta. Dům však není prázdný –
Peter zde najde krásnou dívku jménem Beverly. Peter jejímu kouzlu okamžitě podléhá.
Jejich láska však zůstává nenaplněna, protože Beverly záhy umírá na tuberkulózu.
Zoufalý Peter se během jedné z honiček, kterou na něj uspořádají členové bývalého
zlodějského gangu, vrhá z Brooklynského mostu do vody. Zdá se, že příběh končí…
Osud však rozhodne jinak. Peter Lake se znovu vynořuje o mnoho desetiletí později, obdařený zvláštními schopnostmi, o
kterých zpočátku nemá ani tušení. Zmateně tápe v ulicích New Yorku své vlastní budoucnosti a jen matně si vzpomíná,
odkud přichází. Teprve při spatření starého obrazu s Beverly si uvědomí, kým je, a vydává se najít svou lásku i smysl života...
Kristýna Kropáčková, Kateřina Bubnová
Zdroje fotografií:
http://nd03.jxs.cz/280/152/836b0da82d_66445098_o2.jpg
http://shop.mobaknihy.cz/images/sklady/5090b.jpg
http://www.databazeknih.cz/knihy/zimni-pribeh-182296
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TVÁŘÍ V TVÁŘ ZHÝČKANOSTI
O PRÁCI AU-PAIR BEZ PŘEDSUDKŮ
Mnoho dívek v pubertálním věku sní
o tom, že jednou o prázdninách zažijí velké
dobrodružství. Odjedou do ciziny, kde si
celé dny budou hrát s dětmi, rozvíjet své
jazykové schopnosti a procestují nejznámější
turistická místa. Ano, bavím se tu o angažmá
au-pair, často definované jako pomocná
síla do ne zrovna chudé rodiny. Zajímá vás,
jak asi její pracovní den? Jak často a s čím
vypomáhá? Žehlí prádlo? Vaří? Nevaří? Hraje
si s dětmi? Jak se s ní zachází? Nevíte? V tom
případě si jsem jistá, že si nesmíte nechat
ujít následující řádky reportáže z prostředí
lidí, kteří si našli posilu do domácnosti.
Probouzím se automaticky o půl sedmé. Déšť
bubnuje na okno a já tiše poslouchám dynamicky dopadající kapky. Původně jsem si myslela, že příčinou těchto
anglických sprch je buď přímořské počasí, nebo slzy Skotů
bojujících za nezávislost. Ale jak se zdá, tak tu pláče
už i nebe samo. S lehce nevlídným výrazem ve tváři
vstávám. Cesta do kuchyně vede přes pokoj nejstarší
obyvatelky domu, matky mé zaměstnavatelky, Camilly.
Na nosu mě lehce šimrá vůně stáří a levandulového
mýdla. Procházím pracovnou, kde na zarovnaném stole

sbírám poloprázdnou sklenici vody od minulého týdne.
Těsně před sedmou klepu na dveře od pokoje
Alexe, pak – jak mi bylo přikázáno – připravuju jeho školní
brašnu a beru ji společně s jedenáctiletým jedináčkem
Alexem z domu. Vycházíme bok po boku směrem k autobusové zastávce, protože v této okrajové části Londýna
byste marně hledali jak školu, tak obchod s potravinami či
jiný náznak civilizace. Když Alex zahlédne děti, vyškubne
mi tašku z rukou a popoběhne asi o tři kroky vpřed, aby
si nikdo nemyslel, že patříme k sobě. Za parkem už ho
nechám jít samotného a myslím na mou nejoblíbenější
část dne, kdy jsem bez dozoru a vracím se domů.
Následujících deset minut je pro mě dovolenou v ráji.
Program au-pair se skládá ze tří denních fází.
Tu první bych definovala jako čas služky, následující jako
čas trpělivé učitelky a poslední jako čas věrného přítele.
Začíná část dne, kdy jsem domácí služebnou. Vejdu do
zatuchlého pokoje, protože větrat se tu nesmí. Poletuje
tu moc much a na sítě do oken ještě nepřišli, nebo se na
jejich instalaci nenašli správní lidé. Utírám prach po celém
domě. Pečlivě. Maminka by na mě byla pyšná a určitě by
mě pochválila. Všechno dělám v tichosti, protože Lady
Z – tzv. Lady Zhýčkaná, tak říkám své zaměstnavatelce a
matce rodu Thomson původem z Polska – ještě tvrdě spí.

Zdroj fotografie: foter.com
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“Program

au-pair se skládá ze tří denních fází. Tu první bych definovala jako čas
služky, následující jako čas trpělivé učitelky a poslední jako čas věrného přítele.”
Mezitím, co oprašuju poslední vázy ve vitríně,
Lady Z cvičí jógu za doprovodu tantrické hudby a
následovně se jde umýt. Nečekala bych, jak může jeden
člověk zašpinit koupelnu a zároveň vylít polovinu vany
na zem. Počkám, až odejde z domu, abych se mohla
pustit do uklízení, které za její přítomnosti dělat nesmím,
abych jí nenarušila čakry. Za pomoci gumových rukavic se zbavuju popadaných vlasů v umyvadle. Teď
už jen vysát, najít suroviny a připravit jídlo na oběd.
Alex se vrací ze školy. Jeho babička mu chystá
ohromnou svačinu z jídla, které přede mnou úspěšně schovávala a já si pročítám jeho učebnici matematiky, abychom
mohli společně procvičit převody jednotek. Nastává můj
čas trpělivého kantora a pro Alexe ten nejoblíbenější a
nejpřirozenější úsek dne, kdy se stává tím nejrozmazlenějším
a nejprotivnějším frackem. Křičí. Kope. Buší do stolu. Pláče.
Nadává. Obviňuje. A já jen sedím, koukám zamyšleně
před sebe a představuju si svou budoucí roli matky.
Lady Z přijíždí domů. V ruce nese čtyři
krabičky z čínského bistra a mě odkazuje na prádlo v jejím pokoji. S předstíraným úsměvem a zájmem
běžím pro prádlo a společně se s prázdným žaludkem

QUOTES

aneb Když slavní promlouvají...

přemýšlím o kupě nudlí s kuřecím masem. Přijdu
si provinile, když tak pozdě dojídám večeři, ale po tak
dlouhé směně jsem vděčná za každé čerstvé jídlo.
Odcházím do pokoje. Napíšu do Čech dobrou
noc. Zabiju dvě hlučné mouchy, třetí nechám být s tím, že
mám o budíček postaráno. Ještě než zavřu oči, přemýšlím,
kolika dívkám tento krátký report zničí ojedinělé představy
o jejich krátkodobém pobytu v zahraničí. Snad žádné, stihnu si pomyslet ještě před tím, než mě zmůže vyčerpání.

Zdroj fotografie: commons.wikimedia.org

(pozn. autora – Tento příběh není pravdivý. Myšlenky jsou zpracovány z úsměvných vzpomínek mých kamarádů a z velké části
inspirované příběhy z blogů, které jsou volně přístupné na internetu.)
Tereza Hrudová

„Váš čas je omezený, tak jím neplýtvejte na to, abyste žili život někoho jiného.
Nepodléhejte dogmatu, že máte žít podle
toho, co si myslí druzí. Nedopusťte, aby
v hluku cizích názorů zanikl váš vlastní
vnitřní hlas. A to nejdůležitější: mějte odvahu jít za svým srdcem a intuicí. Protože ty
už nějak vědí, kým se ve skutečnosti chcete
stát. Všechno ostatní je vedlejší.“
– Steve Jobs

Zdroj fotografie: http://rack.1.mshcdn.com/
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OHLÉDNUTÍ
ZA VÁNOCI
VE FOTOGRAFIÍCH
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Vánoce už jsou sice za námi, ale i přesto není na škodu si tyto
překrásné svátky, které jsou jen jednou za rok, připomenout.
Vůně hřebíčku a skořice je cítit všude kolem nás. Rodiny jsou
pospolu, nikdo by neměl být sám. Neznám lepší období na
focení nežli toto. Rodinné fotografie u rozsvíceného stromečku,

tradiční vánoční trhy snad na každém náměstí, vůně čerstvě
upečené vánočky, hora bramborového salátu, kapr ve vaně
a všude nespočet úsměvů. Tento čas ve mně dokáže pokaždé
vykouzlit tak zvláštní pocity, které ani nedokážu popsat. Dovoluji
si vám ukázat pár momentek z toho, co jsem letos stihla nafotit.

1. Ozdobičky - když pozoruji vánoční stromky při navštěvování rodin, zjišťuji, že každý stromeček je originální. Každý ho ozdobí
podle toho, co se mu líbí a co má rád. Proto ani nelze najít dva totožné stromky nebo soudit, jestli je jeden krásnější než druhý.
2. Svíčky – i ty neodmyslitelně patří k vánočním svátkům. Každou neděli se symbolicky zapaluje jedna na adventním věnci. Hořící svíčka totiž
dokáže nabudit vánoční atmosféru. U nás doma jich o Vánocích hoří desítky.
3. Vánočka - někdo ji kupuje, někdo si naopak potrpí na domácí výrobu tak jako my.
4. Vánoční trhy - každé větší město je jich plné. Spousta lidí jezdí tyto trhy navštívit do sousedních zemí. Já jsem letos navštívila Drážďany a byla
jsem více než unesena originalitou každé střechy jednotlivých stánků.
5. Vánoční svařák - k Vánocům neodmyslitelně patří tradiční svařené víno s vůní hřebíčku a skořice či punč bohatý na čerstvé ovoce. Snad na
každých vánočních trzích naleznete minimálně jeden stánek s pravým vánočním nápojem. Bez něj by to snad ani nebyly Vánoce.
Michaela Lžičařová
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KONCERTY, FESTIVALY A SPOLEČENSKÉ AKCE
- PARDUBICKÝ KRAJ - LEDEN AŽ DUBEN -

Po přečtení následujícího přehledu již nebudete moci namítnout, že kulturní život v našem
kraji je chudý. Právě naopak. Přinášíme vám seznam událostí, které rozhodně budou stát za
návštěvu. Kam vyrazíte nejdříve?
Maškarní bál Pardubice
kde: Pardubice |
kdy: 20. 2. 2015 – 20:00
Vstup v maskách i bez nich.
Pardubické hudební jaro
kde: Pardubice |
kdy: 5. 3. 2015 - 22. 4. 2015
Mezi
tradiční
a
zároveň
nejvýznamnější
kulturní
akce
konané v Pardubicích patří již
několik let mezinárodní festival
„Pardubické hudební jaro“, který se
během dubna a května koná na zajímavých místech po celém městě.

VOJTA DYK A B-SIDE BAND
kde: Ideon Pardubice
kdy: 17. 3. 2015 - 19:30
VOJTA DYK a B-side Band vydává
nové CD a opět vystoupí v Pardubicích a Hradci Králové.
ROCK IS NOT DEAD - VISACÍ
ZÁMEK, PLEXIS Ústí nad Orlicí
kde: Ústí nad Orlicí |
kdy: 21. 3. 2015 - 20:00
Další z koncertů ROCK IS NOT
DEAD. Tentokrát punkově.
VISACÍ ZÁMEK A PLEXIS
CENA: 190/240 KČ

SaunaFest 2015 - Kunětická Hora
kde: Kunětice |
kdy: 12. 3. 2015 - 15. 3. 2015
O
neuvěřitelných
možnostech
zážitkového saunování vás přesvědčí
„Saunafest“, který reflektuje aktuální trendy v saunování a dokonce
přináší i Mistrovství České republiky v této doposud nepříliš obvyklé
disciplíně.

O perníkovou pantofli - Pardubice
kde: Pardubice |
kdy: 29. 3. 2015
Nejstarší taneční soutěž u nás
“O perníkovou pantofli”. Pořádá
ji Taneční klub Life Pardubice a
pravidelně se soutěže účastní na
200 tanečních párů z celé České
republiky i Slovenska.

ROCK IS NOT DEAD - CITRON, KOMUNÁL - Ústí nad Orlicí
kde: Ústí nad Orlicí |
kdy: 14. 3. 2015 - 18:30
Další z avizovaných koncertů v rámci ROCK IS NOT DEAD. Tentokráte s
legendárním Citronem a oblíbeným
KOMUNÁLEM.
Jako vždy slosovatelné vstupenky zakoupené v
předprodeji. Předprodej za 250 Kč
na místě 300 Kč.

Arakain & Lucie Bílá XXXIII tour
2015
kdy: 3. 4. 2015 - 20:00
kde: Kulturní dům
Hudební senzace jara 2015: Arakain a Lucie Bílá opět na jednom
pódiu!

Zdroj: ceskatelevize.cz
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PLESY V ÚO
Maturitní ples SŠUP ÚO
kdy: 9. 1. 2015 19:00
Maturitní ples SZŠ ÚO
kdy: 16. 1. 2015 19:00
Maturitní ples
SOŠ automobilní ÚO
kdy: 23. 1. 2015 - 19:00
Maturitní ples
PSŠ Letohrad
kdy: 30. 1. 2015 - 19:00
Maturitní ples SŠUP ÚO
kdy: 6. 2. 2015 - 19:00
Ples KDU - ČSL ÚO
kdy: 7. 2. 2015 - 20:00
Maturitní ples
Gymnázia Žamberk
kdy: 27. 2. 2015 - 19:00
Společenský večer ČČK
kdy: 7. 3. 2015 20:00

Tereza Rejmanová

SLUNEČNÍ ZNAMENÍ
V minulém čísle jsme si představili tři znamení zvěrokruhu. Také dnes se
můžete dozvědět něco nového, tentokrát o Vodnáři, Rybě a Beranovi.
Poznáte díky popsaným povahovým rysům i lidi ze svého okolí?
VODNÁŘ
... se narodil v období 21.1. - 20.2.
Lidi narozeni jako Vodnáři jsou ovlivněni dvěma velmi odlišnými planetami.
Saturn jim dává klid a vytrvalost, naopak Uran může za jejich vznětlivost a originalitu. Mají velmi pevnou vůli a připadá jim pod úroveň radit se o postupech.
Jejich nitro je křehké, a pokud mohou, snaží se vyhnout konfliktům. Dokáží
být obětavými a soucitnými přáteli, jelikož oplývají tolerancí a laskavostí. Často
podléhají svým snům a potkávají se s nepochopením a zklamáním. Chtěli by
změnit svět k lepšímu. Špatně snášejí omezování své svobody, trpí v malých
prostorech bez rozhledu a bez volnosti. Ze známých osobností se jako Vodnáři
narodili například Jan Werich, Bára Basiková, Jiří Lábus nebo John Travolta.

RYBY
... se narodily v období 21.2. - 20.3.
Ryby jsou, stejně jako Vodnáři, ovládány dvěma planetami: Jupiterem, který jim
dává smysl pro spravedlnost, a Neptunem, který jim trochu komplikuje život
představivostí, fantazií a citovou jemností. V dětství bývají velmi plaší a mívají
velké zábrany ve styku s lidmi, dokonce i stejně starými. Často zůstávají v domácím
hnízdečku a nechtějí opouštět domov. Tam se cítí v bezpečí, tak proč by to všechno
měli opouštět? Pokud si najdou povolání, jež vyhovuje jejich povaze, stanou se z
nich velcí dříči. Bohužel snadno podléhají nátlaku okolí a nechají se ovlivnit. Kvůli
tomu je v nich zakořeněná nedůvěra vůči světu. Ve znamení Ryb se narodili Lucie
Vondráčková, Ema Destinová, Albert Einstein nebo třeba George Washington.

BERAN
... se narodil v období 21.3. - 20.4.
Vládcem Berana je planeta Mars, která symbolizuje energii, zdraví a bojovnost. Lidi
narození v tomto znamení jsou odvážní a v životních situacích rozhodní. Do každé
práce se vrhají s nadšením, ale často bez rozvahy. Vyznačují se smyslem pro fair play.
Jako spolupracovníci víří optimismem a dobrými nápady. Budou-li ve vedoucím
postavení, můžete se spolehnout na to, že budou spravedliví. Problémy umí vyřešit
rychle a nekompromisně. Jednají otevřeně a upřímně a ve styku s lidmi dovedou být
diplomatičtí a taktní. Vyhledávají adrenalin a různé sporty. Ve společnosti uspějí se
svým humorem a uvolněností. Kamenem úrazu u nich bývá netrpělivost. Nesnesou,
když se je někdo snaží řídit nebo jim omezovat svobodu. Velmi dobře si umí prosadit
svůj názor. Jako Berani se narodili Lucie Bílá, Jan Ámos Komenský nebo Jan Svěrák.
“Nemusíte věřit horoskopům nebo kartářkám. Vlastně ani tomu, co tu píši, ale mám pro vás další důkaz. Má nejlepší
kamarádka se narodila ve znamení Ryb. Rozbrečí se pomalu u každého romantického filmu, netěší se, až odjede studovat
a opustí maminku, a těžce se otevírá druhým lidem. Většina vlastností, které jsem dnes popsala, na ni přesně sedí, nemyslíte?
V příštím čísle se zaměřím na další tři znamení – Býka, Blížence a Raka.”
Petra Wollmannová
Zdroje:

http://najdise.cz, http://commons.wikimedia.org
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Zdroje: foter.com

Ve škole trávíme podstatnou část našeho života, obětujeme jí mnoho 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? Poslední rubrika magazínu se právě touto problematikou zabývá. Kdo by o školství a vzdělávání měl mluvit více než samotní studenti?
Musím podotknout, že mi téma slohové práce
poměrně „hraje do karet“, jelikož se už delší dobu
zajímám o české školství. Hlavně i z toho důvodu, že jsem
momentálně ve středu všeho dění jako studentka gymnázia. Nemine den, kdy bych neměla hlavu zahlcenou
otázkami: Je škola v její dnešní podobě ještě vůbec základem života? Nemohlo by být všechno jiné, zábavnější,
užitečnější? Nejsem sezením v lavici jen připravována
o čas a produktivitu? Na následující myšlenky mě
přivedlo video s mladou a sympatickou ženou, lektorkou, která se zabývá právě problematikou vzdělávání.
Když se zaměříme na období o několik desítek
a možná i stovek let nazpět, naskytne se nám pohled
na děti sedící vzorně v lavicích, zvídavé, soustředěné a
naslouchající učiteli. A já to chápu. Každý z nás lační po
znalostech, a tak se logicky snaží být tam, kde se nacházejí. V minulosti byla jejich jediným zdrojem právě škola a
zdánlivě vševědoucí kantor, který předal svým žákům vše,
co uměl. Jen stěží se stalo, aby někdo pochyboval o jeho
autoritě či inteligenci. Všichni řádně plnili své povinnosti.
Vrátíme-li se znovu do 21. století, vidíme studenty znuděné, nesoustředěné, věnující se v hodinách svým
vlastním činnostem nebo nevyspalé. Bývají častováni
nadávkami, že nedávají pozor a o výklad se nezajímají.
Na vině je často jediný důvod. V dnešním světě techniky
stačí k získání potřebných informací pár sekund hledání
na internetu. Není už tolik potřeba jejich opětovného
zapisování, přepisování a diktování ve třídách. Škola jako
taková ztrácí svůj původní význam. Zároveň upadá autorita učitelů, kteří ignorují posun dopředu. A není proto
divu, že vedle vyučování vyhledáváme spousty jiných
aktivit, které nás dále obohacují, zároveň však zabírají až
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příliš mnoho času určeného pro domácí přípravu. My jsme
ve stresu, učitelé naštvaní. Nekonečný začarovaný kruh.
Do budoucnosti nahlížet nemůžeme. Netroufám
si odhadnout, jak bude školství vypadat nebo jak by vypadat mělo. Speciálně náš systém patříval k těm nejlepším,
jenže jako se diametrální rychlostí mění svět kolem nás,
mění se i nároky na vzdělávací systém. Existují určité vize,
které podle mě nejsou nereálné, které chtějí opět vzbudit větší zájem o každodenní výuku. Nezakládají se na
nezáživném výkladu látky, nýbrž na jejím využívání, zpracovávání, prodiskutovávání. S tím také souvisí lepší formulování vlastních názorů a vytváření osobitých projektů
odhalujících individualitu každého z nás. Snad ony
nápady dostanou zelenou a třídy zase budou plné hlav
toužících po někom, kdo jim předá vše, čeho je schopen.
Vzdělání je pro mě jedna z nejdůležitějších
věcí, ale pouze v případě, že je účelné a obohacující.
Snažím se naše školství omlouvat a nahlížet na něj z
různých úhlů. Jenže vidím stále více jeho chyb, a to v
podstatě neustále. Do následujících let vkládám velké
naděje. Dnes je přáno především těm, kteří vědí, jak
efektivně využít svůj čas, umějí kriticky myslet a jsou
ochotni riskovat. To všechno společně s kreativitou je
ovšem momentálně ve studentech potlačováno striktními pravidly. Nenáleží mi každému vnucovat své vlastní
postoje a očekávat souhlas. Ale stačí se rozhlédnout
kolem, otevřít oči a nebýt slepí k tomu, jak vyučování
probíhá. Zkusili jste někdy místo dotazu „Co jste ve škole
dělali?“ položit svému dítěti otázku „Jak se ti tam líbilo?“.
Kristýna Kubištová
(Slohová práce - úvaha na téma “Škola-základ života”)
Zdroj fotografie: foter.com

