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Milí čtenáři,
nedávno jste doslova vytrhli třídním profesorům čerstvě vytisknuté vysvědčení přímo z rukou a poté
už vám myšlenky směřovaly jen na jarní prázdniny a možnosti, jak je asi strávíte. Mozky se vám vařily
celé první pololetí, proto jste zajisté uvítali odreagování a zchlazení v horském sněhu s lyžemi
přivázanými k nohám. Někteří přímo toto nazývají volnost, druzí prosedí polovinu prázdnin nad
psaním. Těmi druhými jsme byli my, něco jako „redakce“ časopisu Gymplák.
Protože nemělo cenu nové číslo, v pořadí už třetí, vydávat v týdnu před koncem prvního pololetí,
nabízíme vám ho tedy teď, v únoru.
V úvodu máme jaksi za úkol připravit vás na nadcházející články a trochu i obeznámit se
společenskými problémy a událostmi. Momentálně máme jaksi problém, že pro nás není nic
dostatečně zajímavé. Všichni víme, jaký význam má Valentýn, kdy ho slavíme, a že brzo nadejde jeho
čas. Víme také, že probíhaly prezidentské volby, kterých se ale většina z nás neměla možnost
zúčastnit. Nepochybuji, že názor mladších studentů po celé republice by dokázal pozměnit výsledky.
Také o tom, že vlastně nastal nový rok 2013, ještě nikdo nepsal. Koho to zajímá? V tomto čísle si
můžete přečíst mnohem zajímavější věci, o kterých jste neměli ani potuchy. Tak s chutí do toho!

Vážení čtenáři, co se stalo nového v hudbě? No, tentokrát toho nebylo mnoho, ale dnes svůj článek
obohatím i osobní zkušeností z dvou koncertů, kterých jsem se zúčastnila.
Nejprve tedy něco málo z novinek. Beyoncé se svým evropským turné nezavítá do ČR. Věčná škoda, a
já se na ten její zadeček tak těšila. :D Celkově k nám tento rok míří samí rokovější muzikanti, že by
alespoň nějaká dobrá zpráva?
Pro milovníky něčeho opravdu ostřejšího mám typ na vystoupení Americké nu-metalové skupiny
Korn, která zahraje 17. června v ostravské ČEZ Aréně. Jestli nevíte, co znamená nu-metalová, tak si z
toho nic nedělejte, já si to taky musela vyhledat. Je to nový druh metalu namixovaný s prvky rapu,
electra, drum and bassu. Takže takový malinko ukřičený hudební gulášek?
Další plánovaný hudební zážitek vypukne 14.srpna v Praze na Výstavišti, kde vystoupí světoznámá
kapela System Of A Down. U těchto čtyř muzikantů snad ani nelze pochybovat o špatném výkonu.
A do třetice všechno rockového, hlavní hvězdou desátého ročníku hudebního festivalu Topfest v
Piešťanech, tentokrát tedy u našich slovenských kamarádů, bude britská heavy-metalová legenda
Iron Maiden. Vystoupí už v první den festivalu 27. června.
Doufejme, že i u nás už začnou organizátoři letních festivalů odkrývat hosty, protože léto se blíží a my
známe zatím jen malou hrstku účastníků. Jak tedy máme kupovat lístky v předprodeji? A to je právě
možná jejich marketingový trik, jelikož stále čekáme a čím déle čekáme, tím dražší bude nakonec
lístek. Nejlépe je na tom v představování kapel festival Colours of Ostrava, kde už známe hudebníky
jako např.: Jamie Cullum, Sigur Rós, Irie Révoltés, Mama Marjas a další.
A na závěr srdcovka. Kapela Butterfly and Hurricanes vystoupila na Novoročním koncertě v Malé
scéně v našem městě a sklidila neskutečný úspěch u jejich fanoušků. Můžeme ji vlastně považovat za
takovou školní kapelu, protože 3 z 5 muzikantů navštěvují náš ústav. (Vašek Klička, David Smola,
Tomáš Krejčík a cizáci Markéta Svobodová-butterfly a Michal Papáček). Tahle kapela mi přirostla k
srdci a ne, nemám zkreslený úsudek. Neskutečně na sobě pracují, pociťuji to na vlastní kůži, když
basák vymění rande za zkoušku s kapelou. Také chci vyzdvihnout jejich vlastní tvorbu, která se i v
těchto dnech dále vyvíjí. Všichni jim držíme palce. Jejich domácí koncert tedy dopadl nad očekávání
dobře a přeplněný sál tomu i napovídal. Ovšem vystoupení o týden později ve Vysokém Mýtě mě
dost zaskočil. „Mejťáci“ se předvedli jako naprostí barbaři. Kapela odvedla stejný výkon jako týden
před tím, možná ke konci už ze zoufalství předváděli více uvolněné vystoupení, jelikož publikum, až
na desetičlenné ústecké skákající zastoupení, celý koncert prosedělo. Mám to chápat jako jiný kraj,
jiný mrav?

Drogerie večer na Valentýna: „Dobrý večer. Potřeboval bych nutně…“
„Bohužel, dneska už nám došly!“

(Butterfly and Hurricanes)

Eliška Nechvílová

Zdravím Vás,
Doufám, že jste si užili prázdniny a neproseděli je u televize nebo u počítače. Mám pro vás dva (a půl)
tipy na zajímavé filmy. Jeden romantický, druhý k zamyšlení a je na vás, čemu dáte přednost. Mějte
se krásně 
Pod jednou střechou, USA, 2010
Oddychová romantická komedie na volné odpoledne
Holly a Eric si vždy šli po krku. Jejich smluvená první schůzka jemně řečeno nevyšla a jistě by si
nepředstavovali společnou budoucnost. Osud tomu však chtěl jinak. Při autonehodě tragicky zahynou
jejich nejlepší přátelé a jim svěří (odkáží) svou malou dcerku Sophie. Během jedné noci se z nich
stane pár s malým batoletem na krku a s celou situací se vyrovnají po svém. Doporučuji v případě, že
nemáte na odpoledne nic na práci a chcete si odpočinout u příjemného filmu. Pokud se vám bude
tento film líbit, nevynechejte ani novinku z minulého roku Jak porodit a nezbláznit se, která bodovala
nedávno v kinech. Komedie mapuje příběhy několika párů snažících se o potomky.

Constantine, USA, Německo, 2005
Velice působivý film, DOPORUČUJI!
Constantine (Kean Reeves) má dar vidět dobré a zlé nadpřirozené bytosti, ale nestojí o něj. Zkusí se
zabít, avšak sebevražda se mu nevydaří. Tímto marným pokusem ztratí možnost dostat se do nebe.
Pomáhá detektivce Angele (Rachel Weisz) s vysvětlením smrti jejího dvojčete, obelstí ďábla i jednoho
z andělů a svými skutky dostane znovu u Boha šanci.
Na tomhle povedeném „mysteriózním thrilleru“ ani nepoznáte, že je to ve skutečnosti zfilmovaný
komix. Vtáhne vás do děje a rádi se k němu budete vracet.

Štěpánka Tučková

•Jedině Bůh dokáže chodit po vodě, ale Chuck Norris dokáže plavat v betonu.
•Když bůh řekl "budiž světlo", Chuck Norris čekal, až poprosí.
•Chuck Norris spí s polštářem pod pistolí.
•Když byl Chuck Norris ještě bakterie, porazil Domestos.
•Chuck Norris napočítal do nekonečna. Dvakrát.
•Chuck Norris jednou navštívil Panenské ostrovy. Teď se jmenují Ostrovy.
•Chuck Norris si v KFC objednal BigMac. A dostal ho.
•Chuck Norris dokáže zabočit vlevo na kruhovém objezdu.
•Chuck Norris zpíval do vypnutého mikrofonu, a přesto jeho zpěv všichni slyšeli.
•Chuck Norris dokáže zaběhnout dvanáctiminutovku za šest minut.
•Chuck Norris se zná osobně s Járou Cimrmanem.
•Chuck Norris umí prásknout otáčivými dveřmi.
•Chuck Norris objel Zěměkouli na rotopedu, a ještě dvakrát předehnal svůj stín.
•Když Chuck Norris řekne ruce vzhůru, tak je zvedne i had.
•Chuck Norris porazil zeď v tenise.
•Chuck Norris umí roztrhnout větev.
•Chuck Norris naučil kouření zabíjet.
• Vždy, když je Chuck Norris zaneprázděn nějakou domácí prací, tak venku začne pršet. To aby mu to
nebylo líto.
• Já si stejně myslím, že všechny ty hlášky o Chuckovi Norrisovi jsou blbosti, protože kdyby to byla
pravda, tak sem teď přijde a začne mi mlátit hlavou o klávesniedrtschrshjfvdslgbmup

Pokud jste milovníci fantasy knížek, mám tu pro vás pár nápadů. Všechny mohu bez výjimky
doporučit, jsou velmi čtivě napsané, napínavý příběh vás strhne do děje tak, že je nebudete chtít
odložit a po přečtení na ně budete ještě dlouho vzpomínat.

Collen Houcková: Tygrova stezka
Kelsey Hayesovou by jistě ani ve snu nenapadlo, jak a kde stráví letní
prázdniny. Najde si brigádu v cirkuse, ale zdá se jí, že na bílém tygrovi je cosi
zvláštního. Často jí připadá, že jí rozumí. Ve skutečnosti zakletý indický princ
Ren čeká na její vysvobození. Kelsey je vtažena do dobrodružství, kde na ni
číhají temné síly, prastará magie a mystikou zahalené světy, v nichž není nic
takové, jaké se na první pohled zdá. Nakonec musí riskovat vše, aby
pochopila dávné proroctví a mohla tak kletbu zrušit navždy.

Becca Fitzpatricková: Zavržený
Nora Greyová je svědomitá, chytrá a rozhodně nemá ráda riziko. Jenže se
zamiluje do Patche a to je její první chyba. Patchova minulost je totiž všechno,
jen ne nevinná. A nejlepší, co kdy udělal, bylo, že se zamiloval do Nory. Řada
podivných událostí pronásledují Noru na každém kroku, zdá se jí to, nebo jí
někdo usiluje o život? A kdo je vlastně Patch? Nora začíná pochybovat o tom,
že andělé jsou jenom taková ty baculaté miminka s bederní rouškou.

Scott Westerfeld: Oškliví
Ve světě mimořádné krásy je každý normální ošklivý. Tally bude brzy šestnáct
a už se nemůže dočkat. V jejím světě šestnácté narozeniny znamenají operaci,
která člověka změní z fyzicky ošklivého na dokonale krásnou bytost, a tím jej
katapultuje do ráje špičkových technologií, kde jedinou prací je nikdy nekončící
zábava. Jednoho dne však potká Shay, která krásná být nechce, odchází do
místa zvané Kouř, kde žijí oškliví, kteří se rozhodli vzbouřit proti diktátu a
povinnosti být krásný.

Kateřina Bubnová

Zápisník zapadlých XIX

Papež a Řím: střed a hlava
V Zápisníku zapadlých se obvykle zabýváme tématy a autory okrajovými a zapomenutými; občas až
bezmocnými outsidery válcovanými kolesy dějin. Dnes chci nabídnout opak: držitele moci, strážce
tradice, centrum Evropy posledních dvou tisíciletí.
Poté, co Benedikt XVI. překvapil svět ohlášením své rezignace, dostala se
zase jednou papežská hodnost do centra pozornosti. Nechci tu rozebírat
ani konkrétně tohoto papeže, jeho pontifikát a důvody odstoupení, ani
obecněji roli papežů a římskokatolické církve vůbec v moderní době. Chci
připomenout to, co je na papežství zapadlé: jeho symboliku.
Pro pohled zvenčí je církev institucí – a papež je šéfem takové instituce.
Pro pohled zevnitř je církev místem působení Božího – a papež je
prostředníkem takového působení. Budiž. Ale pro ty i ony může být papež
mimo jiné i čímsi jako divadelní postavou, rolí, typem vládce.
Řím dal Evropě dva typy vládců: papeže a císaře (jejich vzájemné vztahy
určovaly ve středověku velkou politiku). Císař představuje vládu světskou,
papež duchovní. Tento protiklad skvěle ilustruje čtvrté a páté arkanum
tarotu.

Čtyřka, Císař, sedí na krychlovém podstavci, vládne vymezenému
prostoru (čtyři body dávají prostor, čtyři živly hmotný svět) racionálním,
geometrickým, inženýrským způsobem. Jsme tu ve světě objektů a těmi lze
po libosti manipulovat. Žezlo mu dodává autoritu a svět v podobě říšského
jablka drží doslova v hrstii.
Pětka, Papež, sedí na stolci skrytém pod jeho rouchem. Ne vše je tu před
obzorem; možná je tu skrytost, překročení racionality (transcendence),
niternost. Pátý bod dává věcem nitro, pátý živel coby kvintesence (quinta
essentia) ostatní sjednocuje. Svět tu není ovládaným hájemstvím, ale
odkrývaným tajemstvím. Odznaky moci (třípatrová tiára i trojitý kříž)
neslouží k ovládání, pouze zjevují moc; moc zasvěcující i žehnající. Vidíte to
otevřené okénko v hebrejském písmenu he, okno jinam?i

Nedlouho potom, co zaplněná Letná v roce 1989 završila „malou listopadovou revoluci“, zaplnila se
znovu v roce 1990, aby přivítala papeže. (Tehdy to byl Jan Pavel II. na pozvání Václava Havla.) Tenkrát
jsme zažili paradox: vystoupení mocných tohoto světa neznamenalo potvrzení nějakého ustáleného
stavu, ale divoký a radostný závan svobody.

Ze symbolu papeže promlouvá ideál ušlechtilé moci: musí snad být moc vždy zkorumpovaná,
zkostnatělá, ideologická, odlidštěná? Skoro bych většinou řekl, že ano; ale třeba, třeba nemusí. Proč
se takového ideálu zříkat předem? Stáří může být moudré, tajemství může být skutečné, vládce může
být vznešený. A není-li, tím hůř pro něj.

Když se řekne papež, zazní zároveň Řím. Katolíci nejsou jen tak nějací obecní katolíci, jsou to katolíci
římští.
Podle uznávané tradice má Evropa tři sloupy, na kterých stojí, tři kořeny, z nichž vyrůstá: řecký,
židovský – a římský. Je mnoho důvodů, proč ten třetí podceňovat. Co mohou k řeckým filosofům
a židovským prorokům doplnit brutální římští vojáci, úředníci, vládci? Řekové dali světu vědu, Židé
víru – a Římané instituci? Stejně jako papeže, i Řím nám překrývají oficiální rysy, které můžeme
vnímat negativně. Dohlédneme za kolosy mocných budov a ještě mocnějších úřadů? Může Řím přes
tuto svou strnulou tvář inspirovat?
Nikoliv přes ni: právě pro ni, právě jí! Zkusme se (aspoň cvičně) chvíli nebát mainstreamu,
nevyhledávat okraje světa, ale vejít s hlavou vztyčenou do arény samotného středu, tam, kam vedou
všechny cesty.
Najdeme tam Řím antický i Řím křesťanský. Řím lokální (město) i Řím univerzální (říši). Urbi et orbí,
tak žehná papež. Řím přítomný, ale zejména Řím minulý. Řím, který protiklady přijme, ustojí, vydrží.
Řím zajišťující kontinuitu, „věčné město“, držící se po staletí.
Když se v literatuře probírají životopisy slavných spisovatelů, jako refrén se tam opakuje „v mládí
cestoval, navštívil to a to a to a … ano, právě Řím“. Takzvaná Grand Tour znamená v 18. - 19. století
dovršení vzdělání mladého muže.
Časy se změnily. Kam před dvěma sty lety jezdili jen vyvolení, tam dnes může skoro každý. Proto už
tam nejezdíme; a když, vracíme se nezměněni. Nebo už jste sepsali své Italské listy?
Snad i proto se Římu i cestám do Říma věnovale před deseti lety revue Souvislosti ve zvláštním
čísleiii.
K Římu patří i snahy Řím přestěhovat, založit Řím nový.
Takovým Římem měla být Konstantinopolis, Moskva,
nejnověji Washington se svým Kapitolem. Moc se vším
jejím nebezpečím je přenášena do nových center. Ale
původní, zapadlý Řím, stále stojí. iv
A co že nás může spojovat s těmito zapadlými věcmi
koncem února? Půst. Římský karneval skončil a přísnost
musí bejt.

Pavel Holásek

Florbal
V tomto čísle Gympláka se odtrhneme od tabulek z fotbalu a hokeje k florbalové AutoCont extralize,
kterou vede tým z Vítkovic následovaný Boleslavý, Chodoven a Střešovicemi -loňským vítězem této
soutěže.

Vonnová se chce vrátit na lyže už v listopadu v Lake Louise
Po vážném zranění kolena se chce nejlepší sjezdařka posledních let
Lindsey Vonnová vrátit k závodům v listopadu v kanadském Lake
Louise. Podle šéfa americké reprezentace Patricka Rimla je reálné, že
stihne začátek Světového poháru a hlavním cílem zůstává účast na
olympiádě v Soči, kde by chtěla obhajovat zlato ve sjezdu.
V Novém Městě se konalo mistrovství světa
Česká smíšená biatlonová štafeta získala bronz. O medaili se zasloužilo
kvarteto Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup a
Ondřej Moravec. Titul obhájilo Norsko, druhou příčku obsadila Francie.
Jiří Blaho

Tak se nám blíží konec měsíce a zase stojím před otázkou, čemu věnovat článek o politice. Duelu
Zemana a Schwarzenberga? Asi ne, protože v době, kdy tento článek vyjde, už bude stejně vše
rozhodnuto a každý z nás má na to jiný názor. Pojďme zabrouzdat do trochu jiných, méně
rozporuplných vod. O čem je už teď se skoro stoprocentní jistotou totiž jasno, je osud našeho
exprezidenta Václava Klause.
Většina lidí se domnívala, ba dokonce I sám Klaus, že po opuštění prezidentského postu bude
pokračovat v politice. Spekulovalo se o tom, že “nejdůvěryhodnější český politik” (za kterého ho
ještě v prosinci označovalo Centrum pro veřejné mínění) by se mohl navrátit ke své domovské straně
ODS a zvýšit tak její klesající popularitu. To se však ještě nevědělo, co napáchá jeho rozsáhlá amnestie
a že jeho oblíbenost klesne na bod mrazu, ne-li ještě pod něj. V současnosti by vstupem do strany
spíše uškodil, než pomohl.
Nemusí však házet flintu do žita. Možná, že v Čechách už zůstane pouze zatraceným
politikem I člověkem, tento fakt však nic nemění na tom, že o něj jeví zájem v zahraničí. Hrad i
exprezident totiž na svých webových stránkách zveřejnili následující sdělení: “Václav Klaus se v
březnu roku 2013 stane spolupracovníkem významného americkému think tanku Cato Institute“.
Po svém odchodu z Hradu, který by se měl uskutečnit sedmého března, Klaus tedy
pravděpodobně rovnou zamíří do Washingtonu na výše zmíněný myšlenkový institut. Přesněji řečeno
se jedná o konzervativní výzkumnou organizaci, která se zabývá otázkami svobodného trhu a
hospodářské politiky. Profesor Klaus se tak opět vrátí ke své milované ekonomii. Snad alespoň tam
bude k něčemu užitečný.

Michaela Krejčí

ová
„Co tě sežere, to tě neposílí“

M&H

Белая ворона – černá ovce
В добрый час! – Hodně štěstí!
Влюбиться по уши – zamilovat se až po uši

.. Češi nejsou vůbec kreativní. Jenom vzali polskou vlajku a dodělaly jí kalhotky…
.. Češi (jinak také Pepíčci)…
.. hymna: Jožin z Bažin…
zdroj: http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Czechy

Every dog has his (its) day.

– Každý má svůj den.

Time is a great healer. – Čas vyléčí všechny rány.
Faith will move mountains. – Víra hory přenáší.
Aneta Rozlílková

Určitě každý z nás zaregistroval v obchodech roztomilé plyšáky s vyšitým nápisem „Miluju tě“.
Bonboniéry ve tvaru srdce, slevy na rudé růže, červená i bílá vína, poukázky pro dva – a to vše jen
kvůli Dni svatého Valentýna.
14.2. – pro někoho čtvrtek, pro dalšího zápas Chelsea a Sparty, pro úplně jiného datum svátku
zamilovaných. Zajímalo mě, jak se lidi k tomuto dni staví, co to pro ně znamená a co si o něm myslí.
Na sociálních sítích jsem se zeptala několika lidí, abych věděla, co pro ně Valentýn vlastně je.
Celkem mě překvapilo, kolik lidí se nad mou otázkou rozvášnilo. Někteří psali slohy o tom, jak tento
svátek zbožňují, jiní mě zničehonic začali poučovat o tom, že Den svatého Valentýna nepochází
z USA (jak si všichni myslí), ale že Amerika pouze oprášila tradici tohoto ryze římského svátku, aby
z obchodních důvodů vyplnila mezeru mezi Vánocemi a Velikonocemi. Pokud vám tedy mohu
doporučit, neříkejte na veřejnosti, že je to americký svátek. Pro některé jedince je to velmi citlivé
téma a vaše zdraví by mohlo být v ohrožení.
Upřímně jsem si myslela, že kluci nebudou chtít odpovídat (i když se i tací našli) a budou mi říkat, že
večer stráví u zápasu Sparty a Chelsea, nebo budou u počítače hrát FIFU s lolkem. Mezi odpůrci je
více dívek, které dávají přednost romantickým večerům a vyznávání lásky po celý rok. Bohužel
všechny odpovědi se mi sem nevešly, tak jsem nějaké vybrala a naschvál neupravovala. A vy si je

teď můžete přečíst.
Ahoj,
řekl/a bys mi prosím, co si myslíš o datu 14.2.? Co to pro tebe znamená, a jestli slavíš Den svatého
Valentýna?
♥„já si myslím, že Valentýn je krasný svátek, jen mi vadí, že je to strašně medializované. Avšak si
myslím, že láska by se měla vyjadřovat po celý rok a ne v jeden den :) sám zatím svátek neslavím,
protože není s kým :( “
♥„nemám ho ráda - vadí mi v obchodech ty přeslazené srdíčka a blbosti, ale decentně slavím... sice si
s přítelem děláme takové malé radosti každý den - že mu nakreslím na chleba kečupem srdíčko,
nachystám mu vanu s pěnou a pustím mu k tomu operu a tak, ale bylo by mi hloupé si říct, že
schválně, když je ten trapný Valentýn, tak to budu ignorovat...takže mám pro něj malé překvapení,
které bych mu sice dala i někdy jindy, ale takhle to bude "malé valentýnské překvapení" .... ;)“
♥„Mám ráda Valentýn..:) a slavíme ho,je hezké si udělat hezkej večer a dát si nějaké dárky..:) Možná
je to přeslazený ale pouštíme i lampion štěstí..:) večeře, společná vana...joo jasně, je to den jako
každej jinej pro někoho...ale co si udělat hezčí večer než normálně?? :) Mám ráda Valentýn!“
♥„Nejsem nějakým velkým milovníkem, nikdy jsem ho neslavila, nebylo zrovna s kým.
Ale v jisté míře je to hezké, hlavně pokud si dvojice dává dárky, které mají spíše nějaký skrytý podtext
pro ně. Něco vyrobeného nebo nějaké drobnosti, které pro ně mohou znamenat významově více, než
pro ostatní.. To dokáže, myslím si, milým způsobem potěšit daleko více, než hodinky, spodní prádlo,
parfémy, kýčovité balónky apod. Kolikrát mě daleko víc otráví lidé, co jdou striktně proti tomu.. Nikdo
to nikomu nenutí, je na každém, zda slavit chce či ne.“
♥„Nesnáším Valentýn, podle mě to je jen blbej americkej svátek, co tady v Čechách nemá co dělat..
když si chci udělat hezkej večer tak snad ne jenom na 14. února..“
♥„My slavíme a už se na to těším! :) A nevadí mi, že to je americkej svátek. Bude to odlišný večer
aspon.“
♥„jelikoz nemam holku tak to pro me skoro nic neznamena akorat cumim jak to berou a resi ostatní
:D“
♥„Nesnáším Valentýn... je to pro mě strašně komerční svátek. Když někoho mám ráda, tak každý den
a nepotřebuju mu to dokazovat zrovna ten den v roce, kdy mi to "přikazuje" kalendář... „
♥„Neslavim, nikomu nic nedavam... Nejaky pitomy hrnecky, plysaci a buhvijaky kraviny, to me teda
vazne nebere a radost bych z toho rozhodne nemela. Nemam rada nakupovani zbytecnosti a lapacu
prachu. Je hezky dostat kytku nebo cokoladu, ale vic by me takova malickost potesila v uplne
obycejnej beznej den, nez aby to bylo koupeny z povinnosti proto, ze je nejakej Valentyn.“
♥„Mám Valentýn-svátek zamilovaných ráda :) Samozřejmě, že člověk lásku může ukazovat kdykoli a
ne v tenhle den. Ale Den matek taky je, máte ji rádi celý život a přecejen ji v ten den většina něčím
potěšíme ne? :) Podle mě je hezké takhle oslavit zamilovanost :)“
♥„14.2.?? Spartáááááááááááá!!“
Tereza Hrudová

…největší koulovačky se zúčastnilo 5 834 lidí?
Koho zajímá, že Martin se svým bílým koněm letos
nenavštívil Seattle. Vynalézaví Američané si půjčili
stroj na výrobu sněhu, nastříkali ho rovnou 72 tun.
A sněžná bitva může začít!

…nejdelší název chemického vzorce trvá přečíst
zhruba 3,5 hodiny? Jedná se o chemický název
nejdelší lidské bílkoviny, nazývané „titin“.
V angličtině má toto slovo/výraz 189 819 písmen.

…obávaný krokodýl se má také čeho obávat?
Vyplavenou hlavu krokodýla našel pár v JAR. Stopy
zubů nasvědčují tomu, že na zbylých 3 metrech
plaza si pochutnal žralok bílý.

…nejosamělejší strom na světě nemá žádného
dřevnatého souseda v okruhu 400 km? Tato
saharská akácie byla vyznačená jako orientační bod
v mapách s měřítkem 1:4000000. Na poušti stál
stovky let, do té doby než ho naboural opilý řidič.

…ne všichni si váží svých intimních partií?
Dvaadvacetiletý Japonec vydražil své rozmnožovací
orgány za v přepočtu 25 000 Kč. Kuriózní ovšem je,
že byly určeny k jídlu. Šesti spokojeným kupcům je
připravil s houbami a s petrželkou. (Japonská vláda

…největší pizza má rozlohu 1300 m ? Na výrobu
bylo spotřebováno 3,5 tuny ingrediencí, její
příprava trvala 2 dny. Takovouto pizzou by se daly
nasytit i stovky hladových krků naší školní jídelny. A
možná by zbylo i na přidání.
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kanibalismus nezakazuje.)

…proti mladým „uličníkům“ se bojuje pouličním
osvětlením? Ve Velké Británii chtějí zabránit
scházení mládeže na rozích ulic. Používají lampy
s růžovým světlem, které prý zvýrazňuje
nedokonalosti pleti.
…batolata jsou velice nebezpečná? Ve většině
případů uštkne had člověka. Tento případ se však
nepatrně liší, had byl uštknut ročním miminkem.
Dítě vyvázlo bez škrábnutí, jen chudák pokousaný
had zraněním podlehl.

…existují lidé, co mají chorobný strach z toho, že
někde na světě je kachna, která je sleduje? Tento
podivný stav se nazývá „anatideafobie“.
…nejvyšší člověkem vytvořená teplota je
2 000 000 000 Kelvinů? To je přibližně 130 krát víc
než teplota ve středu Slunce. Rekord byl pokořen
v laboratořích Nového Mexika.
… Miloš Zeman nepije Becherovku? Již více než 7
let dává raději přednost slivovici, jelikož obsah
cukru ve známém bylinném likéru mu prý nedělá
dobře. Vítězný prezidentský polibek od jeho dcery,
byl však jistě mnohem sladší.

Jan Tesař

(ilustrační foto:blesk.cz)

VÁHY
V období největšího nátlaku ať už ze školy, či ze strany rodičů, nejvíce studentů zužuje
jeden a ten samý problém. Možná je to problém duševní nerovnováhy, možná jen
statistická pravděpodobnost, ale každý z nás se někdy dostal do období, kdy se mu ale
absolutně nechtělo do ničeho pouštět. Takovéto chvíle se označují určitým pojmem, a
to původu pravděpodobně latinského. Je po pololetním vysvědčení a po největším
honu za známkami, proto si nějaké to lenošení zasloužíte.
ŠTÍR
Nenechávejte nic na poslední chvíli. Před, po prázdninách nebo během víkendu se to
na vás může pěkně nakupit. Zařiďte si s předstihem studentská potvrzení, přihlášky,
nové pasy nebo jen dopište konečně rozepsané referáty. O něčem, o čem totálně
nemáte potuchy, co znamená. V žádném případě nekopírujte informace z jedné
stránky. Ctr+C, Ctr+V zvládají i profesoři, když si ověřují zdroje. Prostě se své
povinnosti pokuste vykonat v co nejbližším čase, dokud vás třeba nesmete vlna
z pěny. V Austrálii je to teď naprosto přirozené.
STŘELEC
Natáhněte punčochy, dopněte si kombinézy až ke krku, a mazejte si promazat lyže či
běžky, protože i když už jsou nejchladnější dny za námi, před vámi se ještě stále otevírá
nové spektrum zimních radovánek. Pro některé v podobě lyžařských kurzů, pro jiné
zahraničními pobyty. Tak nebo onak při školních lyžařských kurzech vám úsměv na tváři
zatuhne, když zjistíte, jaké všechny banální aktivity budete provádět a oni známkovat.

KOZOROH
Ten způsob jak se někteří ve svých obědech prohrabávají, třídí potraviny na talíři na
dvě, ne-li tři kupky a to jak jsou každodenně znechucení pozorováním naběračky
promíchávající univerzální hnědou omáčku v prachobyčejném kbelíku, neulehčuje
momentálně situaci některým lidem. Nemám na mysli černoušky ze Střední Afriky, ani
nezletilé žebráky z Kazachstánu, nýbrž Severokorejské obyvatele. I tam už se kvůli
nedostatku jídla starší stravují lidskými mláďaty. Volíte dietu nebo spíše pochybnosti o
obsahu vašich instantních pokrmů?
VODNÁŘ
Vaše školní léta nejsou jen o prospěchu a podlézání učitelům s myšlenkou, že si tím u
maturity přiložíte do tak už dost vyhasínajícího ohně. Namlouváte si sice, že ty dvě
hodiny měsíčně, které strávíte kvůli každé písemce u učení a papouškování si slovíček o
dvě lekce napřed, jednou budou stát za to. Jste svědomití a pečliví, ale sami. Když už se
vám poštěstilo a někoho máte, štěstí není bohužel definice encyklopedických slovníků
cizích slov, to hledejte jinde, především jinak.
RYBY
Podobně jako Vánoční pobláznění se na nás pomalu žene jeden z nejoblíbenějších
komerčních svátků nahrazující mezinárodní dny žen čímsi romantičtějším. Vy, tedy Ryby,
se dělíte na dvě skupiny. Na sladkovodní a mořské. Ty sladkovodní lehce podlehnou
krabici Milka čokoládek koupených s poloviční slevou v Tescu, kdežto ty mořské by si
raději nechali do čela napíchat po deseti injekcích botoxu, než by se snížili k rituálním
obřadům anglosaských zemí.

BERAN
Měsíc únor poskytne tolik volna, o kolika se vám ani nesnilo. Zbude vám čas nejen na
učení, mimoškolní aktivity a povinnosti nutné pro udržení domácnosti, ale také
k něčemu, co se blízce podobá rozvíjení vaší osobnosti. Toho, v čem jste vážně dobří,
lepší a jednou možná i nejlepší. Nemusí to být nutně jen rovné linky při rýsování
architektonických skvostů či rychlost při řešení exponenciálních rovnic, hledejte
uplatnění sebe sama v nepatrných maličkostech.
BÝK
Už víte, s kým strávíte letošní valentýnský shon? Zapřemýšlejte, protože jestli jste se
rozhodli o samotě sledovat romantické slaďáky, na které už měsíc dopředu běhají
upoutávky, nebudete na tom o nic líp, než kdybyste tvrdli na hasičském plesu. Ono
možností jak strávit dlouhé únorové noci jinak než o samotě je spoustu, stačí jen přijít na
nejvhodnější variantu pro vás. Když vás nebaví stát s vaší drahou polovičku v mrazech nad
namrzlou lavičkou, stůjte raději s bruslemi na nohou na ledovém kluzišti.
BLÍŽENCI
Těžko se vám přistupuje na nepohodlné návrhy. Souhlasit s něčím, co se vám příčí je
jako sedět v křesle bez opěradla a doufat, že vám dřív rupne páteř jako struna, nežli se
opřete do prázdna a ztratíte rovnováhu. Máte sto chutí vstát z toho křesla, i když vám
na klíně usnulo koťátko, které jste půl hodiny uspával. Chci tím říct, že byste občas měli
zapomenout na svoje pohodlí a obětovat se pro radost někoho jiného. Žádné rituální
oběti, jen trochu té lidskosti.
RAK
Podmínky k přežití v novém roce byly dány a nemáte-li k tomu předpoklady, zahynete. Tak
například minulý rok se tato kritéria vztahovala jen na dotykovou krabičku a fotografii jako
důkaz k účasti na nějaké oslavě, v nejlepším případě na soukromé. Tento rok už nemusíte
podléhat podobným trendům, stačí jen bezproblémově odmaturovat. To je sice o trochu
složitější úkol, protože většina z vás předpoklady nemá a jen ždímá peníze ze svých rodičů,
kdežto menšina prochází nástrahami života i nadále, ale aspoň se o to pokuste a nic
nevzdávejte.
LEV
Snad jste si už připustili fakt, že se vám první pololetí jaksi nepovedlo. No, všechno bylo
záměrné a předpokládané. Nebyli jste překvapení, ani udivení, když vám váš třídní
předával výpis. Buď si to budete nalhávat i nadále a nebo si jednoduše přiznáte, že na
to nemáte. Nemá cenu se trápit. Nikdo netvrdí, že jste hloupí, jen máte trochu jiné
zaměření. Umíte nakreslit obraz, zahrát etudu na housle nebo jen zvládáte pár
gymnastických kousků. Škola je pro vás tedy jen jakýsi povinný vedlejšák.
PANNA
Zvonit klíči se většina z vás letos asi neodváží. Silná slova potenciálních voličů byla
pravicového rázu. To je asi to jediné co vám, Pannám, jde, když nemáte volební právo.
Myslíte si, že ve svém poněkud nízkém věku všemu rozumíte a tak si díky samolepkám
vytvoříte mínění a názor. Vaše jednání se odráží nejenom v tomto příkladu, ale i v mnoha
jiných, běžných i rutinních aktivitách. Kdo by se v těchto letech zajímal o pád vlády, amnestii
nebo o požádání k vydání debetní karty a vlastního, třeba studentského konta. Užívejte si
svobody úměrné vašemu věku.
Veronika Kličková

