3. číslo/únor 2014

Milí čtenáři,
opět se spolu setkáváme u nového, tentokráte únorového, čísla Gympláka, který nese označení
první vydání roku 2014.
Všichni, kdo jste nepřeskočili první nudný informační odstaveček a čtete dál v domnění, že se
dozvíte něco záživného či ohromujícího, zkuste pokračovat, přestože vás nic takového nepotká.
Nebudu se zmiňovat o zájezdu do Londýna anebo o výsledcích cizojazyčných olympiád. Mám pro
vás mnohem důležitější informaci! Znovu se rozšířily naše redaktorské řady. Vítám mezi námi
nováčky z tercie a třetího ročníku. Jejich příspěvky si můžete přečíst už teď, a to články
pod názvem Seriály a Události. Zájemci se ozvali i přes do očí bijící gramatickou hrubku v názvu
inzerátu, za kterou se tímto omlouvám.
Jestli nenastala žádná organizační nesrovnalost, držíte v ruce také první, zcela barevný výtisk. Za
to vděčíme M. Popelářové ze 6.B, která nám tuto možnost poskytla. Velké díky.
A protože psát i číst úvodníky je stejně nuda, tak to tady ukončím.
V. Kličková

I letos se jako každý rok v prosinci, v předvánočním čase, konalo na našem gymnáziu několik
akcí. Kromě již tradičního mezitřídního florbalového turnaje a nově také turnaje šachového, se
opět konalo i tzv. cvičení s hudbou.
Žáci nejen našeho gymnázia dostali příležitost vyzkoušet si zumbu pod vedením zkušené
lektorky a pod dohledem „odborné poroty“ z řad učitelů a rovněž samozřejmě za podpory
spolužáků a kamarádů.
Někteří účastníci pojali soutěž velmi zodpovědně. Nejen že se podle skvělých výsledků jistě
hodiny a hodiny připravovali doma před zrcadlem, ale i jejich taneční oděvy byly mnohdy
předem dokonale promyšlené.

Po několikahodinovém snažení, soustředění, námaze a pocení (z pohledu diváků soucitu, uznání,
zábavy někdy také smíchu) se rozhodlo o výsledcích soutěže ve dvou kategoriích.
V první kategorii soupeřili mezi sebou základní školy a jim odpovídající ročníky nižšího
gymnázia. Zde se na pátém a čtvrtém místě umístily Jana Rejnušová a Adéla Zajíčková ze ZŠ
Dobrovského v Lanškrounu. Třetí místo obsadila Barbora Vojtíšková ze ZŠ Komenského v Ústí
nad Orlicí. Na druhém místě se umístila Štěpánka Nováková z našeho gymnázia a na první příčku
dosáhla Klára Šoltýsová opět ze ZŠ Komenského.
Ve druhé kategorii – v kategorii středních škol (dívky) se o čtvrté a páté místo podělila Natálie
Hrdinová z našeho gymnázia s Jitkou Sýkorovou z Gymnázia Letohrad. Třetí místo obsadila
Kristýna Flídrová, druhé Dominika Veselá a na první příčce se umístila Barbora Čápová, všechny
z ústeckého gymnázia.
Co se druhé kategorie týče, příčky vítězů v mužském zastoupení obsadili chlapci z našeho
gymnázia, konkrétně: Štěpán Lihtar (4. místo), Petr Kalousek (3. místo), Adam Neubauer (2.
místo) a Filip Motyčka (zcela zasloužené 1. místo). Všem jmenovaným GRATULUJEME!

I. kategorie (základní školy a jim odpovídající ročníky víceletých gymnázií)
1.

Klára Šoltýsová

ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí

2.

Štěpánka Nováková

Gymnázium Ústí nad Orlicí

3.

Barbora Vojtíšková

ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí

4.

Adéla Zajíčková

ZŠ Dobrovského Lanškroun

5.

Jana Rejnušová

ZŠ Dobrovského Lanškroun

II. kategorie (střední školy)
dívky:
1.

Barbora Čápová

Gymnázium Ústí nad Orlicí

2.

Dominika Veselá

Gymnázium Ústí nad Orlicí

3.

Kristýna Flídrová

Gymnázium Ústí nad Orlicí

chlapci:
1.

Filip Motyčka

Gymnázium Ústí nad Orlicí

2.

Adam Neubauer

Gymnázium Ústí nad Orlicí

3.

Petr Kalousek

Gymnázium Ústí nad Orlicí

4.

Štěpán Lihtar

Gymnázium Ústí nad Orlicí

Š.Cvrkalová

LYŽÁK SEKUNDY ANEB Z DENÍKU JEDNÉ LYŽAŘKY
DAY NUMBER ONE
Možná bych správně měla začít tím, že jsme vyjeli 12. 1. 2014, nebo informací, že s námi jako
doprovod a (pokud možno) dozor jeli pan Falta, Kumpošt a paní Kroulíková. Ale já začnu tím, že
jsem si hned v autobuse stihla pokapat rifle nutelou. No jo, cesta byla dlouhá a já dostala hlad.
Sladkosti ovšem nestačí, a tak když jsme si vynesli těžké batohy až k hotelu Morava, uvařili nám
výborný oběd.
Nenechali nás pořádně ani vybalit a už jsme se plahočili na obhlídku okolí. Skutečnost, že
takovou cestu půjdeme v „přezkáčích“ s lyžemi na rameni, mi zatemnila mysl. Za půl hodinky se
obavy rozplynuly. Z kopce na nás výmluvně shlížela zelená travička, sem tam porušená kupkou
sněhu. V tu chvíli jsme pochopili, že se s lyžováním můžeme nadobro rozloučit.
Večer se nesl ve znamení zákazů, pravidel, povolení a připomínání. Večeře se kuchařům
povedla a po jedné hře „Cink!“ s panem Kumpoštem se naše nálada hned spravila. Samozřejmě
jsme usnuli až o půlnoci, o čemž (doufejme) neměl nikdo z kantorů ani ponětí.
DAY NUMBER TWO
Bavili jsme se myšlenkou, že primáni a terciáni se právě chystají na češtinu. Nasnídat nám
naštěstí dali a profesoři nás překvapili hned dvakrát. Za prvé - zasněžili nám sjezdovku, za druhé
- pojedeme skibusem. Nedokážu takhle zpětně říct, z čeho jsme se radovali víc.
Na kopci si nás rozdělili do skupinek a ta naše hned vyfasovala paní Kroulíkovou. Vcelku nám
to na lyžích seklo. Sněhu moc nenapadlo, lidí plná sjezdovka, ale lepší než nic.

A pokud nejste zrovna primán a znáte lyžáky, dokážete si představit, co se dělo pak. Polední
„klid“, opět lyže, „volno“, večeře a zpívání s kytarou.  Večerku v deset dodržel jen málokdo. Od
nás kluci odešli pouze proto, aby spolužákovi nanesli pastu na zuby na obličej.
DAY NUMBER THREE
Úterní ráno proběhlo ve všeobecném zmatku a shonu. Než jsem se nadála, jela jsem kotvou
nahoru na kopec. Počasí... škoda mluvit: mrholilo, mlha a zima jak na Sibiři. Ovšem pověstný
„čajíček“ vše napravil.
Oběd
„Klid“
Lyže
„Volno“
Večeře
Po výborném jídle jsme se shromáždili v klubovně a pouštěli si svoje prezentace na téma „Já
a moje hobby“.*) Pokud mám být upřímná, většina „veleděl“ (včetně mého) byla… Jak to říct?
Trapná.
V jedenáct přišli na pokoj kluci, a co se nestalo, jeden borec tupohlavého pohlaví se při
kontrole špatně schoval. Vysvětlím vám situaci: půl jedné v noci, kluci na dívčích pokojích, hluk,
pan Falta. Pochopili jste?
DAY NUMBER FOUR
Nakonec nám učitelé víceméně (spíš méně) odpustili.
Snídaně
Lyže
Oběd
„Klid“
Lyže
„Volno“
Večeře
Po večeři nám domluvili besedu s vysloužilým členem horské služby. Povídal nám o svých
zážitcích ze služby, něco málo o historii a zvycích záchranářů. Celý večer se mi velmi líbil, jen mě
(a ostatní holky) naštvaly řeči typu: „Ženy nepřijímáme, jelikož jsou moc slabé a křehké.“ Pěkně
děkujeme! 

DAY NUMBER FIVE

Snídaně
Skibus nás dovezl do areálu a my se museli rozjezdit. Proč? Odpoledne nás totiž čekal závod
o super ceny. Dotrénovali jsme carving a otočka o 180° se taktéž povedla.
Oběd
„Klid“
Konečně slalom. Navlékli jsme si svá „šťastná“ čísla, rozlyžovali se a vrhli se mezi branky.
Vše proběhlo celkem v pohodě, jen někoho (mě rozhodně ne ) znervózňovala „skrytá“ kamera
pana Kumpošta.
Večer se konalo vyhlášení. Jakmile zavolali našeho profíka, ať si jde pro cenu pátého místa,
má naděje se rozplynula. Ovšem… Skončila jsem třetí! Asi jsem nezmínila, že nás rozdělili na
holky a kluky a jako „skvělá cena“ se ukázal diplom a sušenky.
Poslední noc jsme si doopravdy užili. S univerzální diskokoulí (mobilem) a super mixážním
pultem (mobilem) jsme zorganizovali diskošku. A normálně jsme se od první chvíle úžasně bavili
a tancovali (možná trošku pomohla tma). Kantoři nám prodloužili večerku asi o tři čtvrtě hodiny
(zřejmě nás až k nim nahoru nebylo slyšet ) Co se dělo dál, to si upřímně nepamatuju. 
LAST DAY
Ráno pan profesor Kumpošt slavnostně ukončil a zhodnotil celý lyžařský výcvik. Poděkoval za
slušné chování (vážně neměl za co) a ochotu (taktéž). Dostal „fajn“ nápad: na rameno jsme si
nandali běžky a vydali se lanovkou na kopec. A jak taková jízda vypadá?
Stojím… zadek… stojím… držka do sněhu… jedůůů… zadek…
Abychom si doopravdy poslední den pamatovali, vypadla mi na lanovce hůlka. Jelikož jsme
šíleně spěchali, musela jsem ji tam nechat.
Na hotelu jsme zapsali do kroniky, zkontrolovali pokoje, ukradli paní uklízečce mikinu a
snědli oběd. Nanosili jsme batohy, lyže a běžky k autobusu, rozloučili se s okolím a jeli domů.
A proč si po cestě nepokapat mikinu nutellou?

*) Pokud byste se chtěli podívat na jednu z nejvydařenějších prezentací, tady mám návod jak ji
najít: youtube.com doufám najdete sami. Do vyhledávače dejte Pár „věcí“ o nás ! w/Hanz. A když
už jste u počítače, zkoukněte i další videa tohoto autora (AProCZ- -CZ).

N. Kudrnová

Lake Malawi
Kdysi celorepublikově známá třinecká kapela čtyř mladých umělců Charlie Straight rozjela
úspěšnou a zároveň hudební branží oceňovanou kariéru. I přes svůj
slibný start však nakonec doplatili na neshody a rozdílné názory
uvnitř kapely – kluci možná slávu neustáli a prostě se rozpadli.
Navzdory tomu Albert Černý nic nevzdal. Spolu s jedním bývalým
členem a dvěma dalšími nováčky založili úplně novou, čerstvě
zveřejněnou skupinu. Pod názvem Lake Malawi a logem modré vlnky
společně vydali první píseň Always June.

Hudba k filmu Vejška
Zhruba po šesti letech od Gymplu byl na plátna vypuštěn druhý, navazující film s názvem Vejška.
Po prvním úspěšném snímku, ke kterému přispěl svou hudbou
DJ Witch, režiséři neočekávaně zvolili jiné interprety. O
hudební podklad se postaral člen kapely PSH – Mike Trafik,
slova k textu přenechal zkušenějšímu členu, svému kolegovi,
Vladimiru 518. Skladba Zdrhej společně s oficiálním klipem je
už od Vánoc volně dostupná na YouTube.

V. K.

Tak konec prvního pololetí se pomalu blíží a za hektické dny plné písemek a zkoušení
budeme odměněni pololetními prázdninami. Nejlepší náplní je zalézt si pod deku, upíjet
něco horkého a vzít do ruky nálož zajímavého čtení. Pokud už vám schází Vánoce,
doporučuji Vánoční říši, i když pohodu a cukroví tak úplně nehledejte. Pro milovníky
záhad a teorií je první volbou Inferno od Dana Browna, který v nás opět probudí spoustu
otázek. A jestliže si chcete přečíst českého autora, určitě sáhněte po Matce od Karla
Čapka.

Dan Brown: Inferno
Harvardský symbolog Robert Langdon se tentokrát ocitá v samotném
srdci Itálie, aby pomohl vyřešit záhadu, jež je pozoruhodně propojena
s jedním z největších literárních děl všech dob - Dantovým Peklem.
Při svém tajuplném poslání se Langdon musí střetnout s neznámým,
hrůzu nahánějícím protivníkem; proplétá se přitom nejen labyrintem
florentských, benátských či istanbulských uliček, tajnými chodbami,
skrytými komnatami, ale také labyrintem narážek a kódů. Jediná
vodítka mu v jeho pátrání nabízí jenom Dantova temná epická báseň –
a čas přitom neúprosně pádí. Až uplyne, má dojít ke katastrofě, která
navždy změní celý svět…
Karel Čapek: Matka
Děj knihy probíhá v letech 1918-1938. Žánrově kniha patří mezi dramara.
Hlavní postavou je matka Dolores. Její manžel Richard zemřel v koloniální válce a jí
zůstalo pět synů. Syn Ondra byl lékařem a umřel na rovníku při
výzkumu žluté zimnice. Matka je nadále oba vidí a rozmlouvá
s nimi. Postupně jí umírají všichni synové: letec Jiří zahyne při snaze
překonat výškový rekord a dvojčata Petr a Kornel padnou
v občanské válce, kdy každý stojí na jiné straně. Zůstává jí jen
nejmladší syn Toni, kterého se snaží uchránit před hrůzami válek.
V zemi však zuří válka a Toni by rád odešel bojovat. Matka o něj
však nechce přijít, a tak ho nechce pustit. Mrtví s Dolores
rozmlouvají a přesvědčují ji, aby Toniho nechala narukovat do
války, ale ona se tomu stále brání, protože si myslí, že by zemřel
zbytečně. Když ovšem uslyší z ampliónu hlas, který říká, že někde
vraždí malé děti, strhne ze zdi pušku, podá ji Tonimu a řekne: „Jdi!“
Joe Hill: Vánoční říše
Každé dítě někdy zatoužilo po tom, aby Vánoce byly každý den
a pokud možno nikdy neskončily. Joe Hill nás zavádí do
pokroucené reality, kde Vánoční říše existuje a děti mají
možnost prožívat Vánoce každý den. Má to ovšem jeden háček,
jakmile se tam dostanete, již nikdy nemůžete zpět. Victoria
McQueenová měla odjakživa zvláštní schopnost: dokázala najít
ztracené věci i odpovědi na otázky, jež nelze zodpovědět.
Jednoho dne ovšem Viky potkala Charlese Manxe, který má
zvláštní slabost pro děti. Vlastní starý Rolls-Royce s poznávací
značkou NOS4A2, v němž vás po tajných silnicích odveze na to
nejúžasnější, ale také nejděsivější hřiště, jaké jste kdy viděli.
Viky, jediné dítě, kterému se podařilo z Manxových spárů uniknout, je nyní dospělá a
snaží se na prožité hrůzy zapomenout. Netuší ovšem, že Manx na ni nikdy nezapomněl –
a co hůř, vybral si nového spolujezdce na cestu do pekla: Victoriina malého syna.
Katka Bubnová, Kristýna Kropáčková

DOČKÁME SE LYŽNICKÉHO RETRA?
I když k nám zima ještě pořádně ani nedorazila, mnozí z vás letos už jistě
nějakou tu lyžovačku mají za sebou nebo dovolenou v Alpách před sebou. Také se
občas zajisté až podivujete, v čem jsou lidé schopni vylézt na svah, a určitě jste se
nejednou zasmáli starým fotografiím svých rodičů, jak s úsměvem stojí v kombinéze
na starých fischerkách. Podívejte se spolu se mnou, jak se to vše vyvíjelo od
samotného Krakonoše…
V Krkonoších se lidé z lyžování radují nějakých 125 let. V 90. letech 19. století pořídil hrabě Harrach pro
lesní personál lyže s jednoduchým vázáním a jednou holí, se speciálním oblečením a rukavicemi si ještě hlavu
nedělali. Nejvíce pozornosti se postupem času věnovalo právě obuvi. Karel Vávra ve svém díle Sport na lyžích
upozorňuje: „Ponožky oblékáme tuhé bavlněné a přes ně silné vlněné – nejlepší jsou z neodtučněné norské kozí
vlny. Dvojí ponožky přijmou nejlépe boty, jsoucí neznatelně větší než boty ideálních rozměrů.“ Tak doufám, že jeho
rady budete následovat, přece jenom byl Vávra šampionem v krasojízdě…
Ženy, kterých zpočátku lyžařila menšina, nosily na sníh dlouhé sukně, róby s vypasovanými vestami a
klobouky s širokými krempami. Doboví autoři radí: „Neopomíjeje vkus a eleganci, musejí šaty lyžařky svému
účelu vyhovovati. Uzavřené spodní kalhoty musí si každá opatřiti, ať již nosí přes ně sukni či cokoliv. Veškeré těžké
spodničky musí se zaměniti za jiné prádlo. Která dáma z různých důvodů nemůže se pro nošení kalhot rozhodnouti,
nechť aspoň volí sukni zkrácenou.“
Veškeré lyžařské trendy řídili Norové, závodní výstroj v první polovině 20. století vypadala asi takto:
volné kalhoty v kolenou, pod koleny upnuté, tmavé, přes kolena sahající punčochy, černá trikotová košile
s dlouhými rukávy a na hlavě chránič proti potu (kříž). Lyžařky v Norsku krásné pestré kloboučky s gumovým
opaskem pod bradou.
A rada nakonec? „Až někdy uvidíte ženu kteréhokoliv stáří, která chce jezdit na lyžích v sukních, řekněte jí
důvěrně, že je to nejen ošklivé, ale přímo neslušné.“ (Z časopisu Zimní sport, poč. 30. let.)
No a potom už přišly všem dobře známé šponovky, kombinézy… A móda se pomalu, ale jistě vrací. Co
myslíte, budeme opět lyžovat v sukních?

K. Hrochová

Král moderního hororu
„Král moderního hororu“, tak je nazýván jeden z nejúspěšnějších autorů současné literatury
Stephen King, který začal psát již ve svých třinácti letech. První inspirací mu byly děsivé příběhy
jeho strýce Claytona. Stephen King začal své povídky postupně publikovat v různých časopisech,
kde si ho také všimli z nakladatelství Doubleday, a Stephen tak dostal možnost vydat svou první
knihu s názvem Carrie. Jeho díla se po několika letech dočkala i filmové podoby, například Zelená
míle (1999) nebo Vykoupení z věznice Shawshank (1994).

Carrie (Carrie, 2013)
Film Carrie byl poprvé natočen v roce 1976 a v roce 2013 se nové verze ujala režisérka Kimberly
Peirce. Představitelkou Carrie se stala mladá herečka Chloë Grace Moretz, která se ukázala
kupříkladu i ve filmech Agent v sukni 2 nebo Ať vejde ten pravý, a její matku si zahrála Julianne
Moore, již jsme mohli vidět například ve filmech Next nebo Zákon přitažlivosti.
Příběh vypráví o Carrie, dívce, kterou všichni na škole šikanovali. Nepatřila mezi oblíbené a
ostatní jí to při každé příležitosti dávali jasně najevo. U Carrie se však najednou objevují podivné
schopnosti, které stále nabírají na síle, a zároveň se o ni zajímá jeden kluk, pozve ji na ples a ona
ví, že tohle je přesně to, co si přeje. Být alespoň jedinkrát stejná jako ostatní. Bohužel jí to však
její spolužáci nedovolí a na plese se Carrie stane terčem žertu, jehož budou nakonec všichni
litovat.
Film nebyl špatný, spíše jsem od něho čekala něco jiného (protože i Kingovy knihy působí trochu
jinak), a proto bych ho asi přirovnala k tikající bombě. Celou dobu se toho moc neděje a pak na
konci dojde k velké explozi, která teprve upoutá vaši pozornost...
Hodnocení: 79 %

Under the dome (2013)
Ve spolupráci režisérů Nielse Ardena Opleva (Muži, kteří nenávidí ženy) a Jacka Bendera
(Ztraceni) vznikl seriál Under the dome (Pod kupolí), v němž si zahráli Mike Vogel, Dean Norris,
Colin Ford, Rachelle Lefevre, Britt Robertson a jiní.
Malé městečko v Maine je odděleno od okolí podivnou zdí, kupolí, a tak vznikají otázky, zdali to
byla vláda, či vůle boží, která se obyvatelům snaží ukázat nový směr. Během několika dnů lidé
začínají panikařit, rabovat a zabíjet, aby přežili. Ve stejnou dobu, kdy je město izolováno, se
kolem skupinky mladých začínají odehrávat podivné věci a oni musí přijít na to, co a proč se jim
děje, než bude příliš pozdě.

Tento seriál rozhodně doporučuji. V polovině září byla dokončena třináctým dílem první série
a fanoušci již určitě napjatě čekají na další, která by měla přijít v průběhu tohoto roku.
Hodnocení: 94 %

„Knihy a filmy jsou jako jablka a pomeranče. Obě dvě jsou ovoce, ale chutnají odlišně.“
(Stephen King)

Š. Štanglerová

Doctor Who (Pán času)

Vtipný, dojemný, nevyvážený, výjimečný, napínavý a trochu šílený. Takový je britský scifi seriál z pera scénáristů Russella T. Daviese a Stevena Moffata. Vypráví o tajemném
muži, který si říká Doktor a cestuje časem ve své modré policejní budce. Je poslední
z bájné rasy Pánů času, kteří kdysi dohlíželi na pokojný chod vesmíru, ale pak byli
poraženi v Časové válce a jejich planeta byla zpustošena. Doktorovi byste jeho věk
rozhodně nehádali - vypadá pořád svěže, protože když už zestárne moc, jednoduše
zregeneruje. Dlouhý život ale bývá také osamělý, takže Doktor často nabízí obyvatelům
své oblíbené planety Země, aby se k němu připojili při jeho dobrodružstvích.
Kvalita jednotlivých dílů dost kolísá. Některé vás doslova připoutají k obrazovce a po
celých čtyřicet pět minut se ani nehnete, zatímco jiné tam prostě jsou a nijak se v nich
nevyvíjí celkový děj ani charakter postav. Také je vidět velký rozdíl mezi prvními čtyřmi
sériemi, kdy psal scénář hlavně Russell T. Davies a mezi pátou až sedmou sérií, kde od
něj žezlo převzal Steven Moffat. Zatímco Daviesovy díly se nesly v příjemné atmosféře,
občas dokonce s mírně pohádkovým nádechem, Moffat to vzal za úplně opačný konec.
Buď ho za to budete zbožňovat, nebo nenávidět, něco mezi tím neexistuje.
Díky regeneraci, kterou jsem zmínila výše, se na postu Doktora od roku 1963 vystřídalo
již třináct herců. Současného Doktora hraje Peter Capaldi, který nahradil
odchodivšího Matta Smithe ve speciální vánoční epizodě v roce 2013. Různí Doktorové

se od sebe liší nejen vzhledem, ale i povahou, ačkoliv jedno mají společné. Všichni jsou
tak trochu šílení.
A co by to bylo za sci-fi seriál bez spousty mimozemských padouchů? Zřejmě
nejznámější Doktorovi nepřátelé se nazývají Dalekové, tanku podobná stvoření neustále
opakující jedno slovo: „Vyhladit!“ Poprvé se objevili už v druhém dílu a přežili až doteď.
U diváků si získali velkou oblibu, ale mě osobně trochu štvou, protože navzdory tomu, že
je Doktor už tolikrát „úplně všechny“ zničil, scénáristi se jich zarytě drží a vždy najdou
nějakou cestu, jak je vrátit zpátky.
Navzdory několika scénáristickým berličkám a občasné nevyrovnanosti dílů je tenhle
seriál něčím, co se vám zaryje hluboko do srdce a také tam zůstane. Ať už máte rádi scifi, nebo ne, zhlédnutím Doctora Who rozhodně neprohloupíte.

-A

Hádají se Marx, Engels a Lenin, zda
je lepší manželka nebo milenka.
Zásadně manželka, říká Marx. Aby
mohl člověk dělat revoluci,
potřebuje mít jisté zázemí.
Manželství je buržoazní přežitek.
Jedině nejistota s milenkou udrží
revolučního ducha v pohotovosti,
tvrdí Engels.
Co ty o tom soudíš, Lenine?
No, nejlepší je mít manželku i
milenku.
Manželka si myslí, že jsi u
milenky, milenka si myslí, že jsi u
manželky a ty můžeš být v
knihovně a učit se, učit se, učit se.

On: „Máš pěkné tričko.“
Ona: „Děkuju... A pod ním
nic nemám!“

Jsou věty, které se
lidojedům neříkají.
Například: Potřebuji
se dostat do formy.

On: „Neboj se… To doroste.“

Do profesorova kabinetu přišla na konci úředních hodin mladá
slečna. Usedne naproti němu do židle, poodhrne si vlasy a
povídá:
„Udělala bych cokoliv, abych tu zkoušku získala.“
Pak si upraví výstřih, nakloní se víc k profesorovi, hluboce se mu
podívá do očí a říká:
„Myslím tím, že bych udělala úplně cokoliv.“
Profesor jí oplatí hluboký pohled a říká: „Cokoliv?“
„Cokoliv,“ odpoví slečna.
Kantor zašeptá: „A nemohla byste se to naučit?“

Po světě s longboardem
aneb Když se cestování a longboarding spojí ve velkou vášeň dvou
kluků z jižních Čech
Co takhle na prkně
projet Boston, v San
Franciscu si vydělat
peníze či procestovat v
obytném autě Nový
Zéland? Pro některé
nedosažené přání, pro
jiné
splněný
sen.
Vysokoškoláci Jiří a
Pavel Janovi do batohu
každoročně spakují to
Zdroj: klucijanu.com
nejnutnější a vyrazí do světa.
O své zážitky se s lidmi dělí prostřednictvím videí a blogu. A že je to
opravdu baví, potvrzuje Jiří v následujícím rozhovoru.
Jak byste se ve zkratce představili čtenářům, kteří nemají
tušení, kdo jste? Rozsah vašich zájmů je opravdu široký, čemu
přesně se věnujete?
Jsme dva bratranci, kteří mají rádi kreativní média, cestování,
aktivní pohyb — longboarding, lyže, snowboard, volejbal. Oba
studujeme. Já (pozn. redakce: Jiří) multimediální design a Pája
filmový zvuk.

Poznámka na okraj
pro nezasvěcené:
Longboard je obdoba známějšího skateboardu. Liší se v několika detailech, především však v délce.

Na internetu jste zveřejnili například video vytvořené na cestě po USA. Je právě
tahle cesta vaším největším zážitkem nebo ji nějaká jiná předčila?
První naše společné cestování se uskutečnilo v roce 2009, kdy jsme se sešli na Novém
Zélandu. Tam jsme tři měsíce jezdili na lyžích, snowboardu a procestovali oba ostrovy.
V USA jsme byli letos podruhé. Ono video je z loňského roku, kdy jsme se zúčastnili
programu Work & Travel, který je výhradně pro studenty. Letos jsme jeli na ten stejný
program do San Francisca. Mimo naše společné cestování jsme si každý zvlášť
procestovali Evropu. Rok jsem strávil na stáži v Kalifornii, pak jsem pracoval půl roku na
lodi v Karibiku a během povinného praktika na škole cestovního ruchu jsem byl na čtyři
měsíce zaměstnaný na Novém Zélandě. Těžko říct, co bylo největším zážitkem, ale je

pravda, že kdyby se mě Pája zeptal, za co bych se teoreticky pomiloval s Helenou
Fibingerovou, odpovědí by bylo: „Za prezidentování na Novém Zélandu.“ (smích)
To je teda pěkná část světa! Co vás uchvátilo právě na Novém Zélandu? Věnovali
jste se tam i longboardingu?
Nový Zéland je vlastně taková planeta Země zmenšená do tvaru dvou ostrovů. Co se
přírodních krás týče, lze tam objevit téměř vše, od pouště až po deštné pralesy. Navíc
lidé jsou maximálně ochotní a přátelští. Měsíc a půl jsme žili v obytném autě a dali jsme
si opravdu záležet, abychom se každé ráno probudili na nějakém epickém místě. Tehdy
jsme se o longboarding ještě nezajímali, ale bylo to právě na Novém Zélandu, kdy jsme
longboard poprvé viděli. Jeden náš známý Jihoafričan si ho sám vyrobil z laminátu
a nechal nás se na něm projet. O půl roku později už jsme na něm brázdili české silnice.

„Nový Zéland je vlastně taková planeta Země
zmenšená do tvaru dvou ostrovů.“
Když se tedy ještě vrátím do USA k programu Work & Travel. Jak vypadala vaše
práce a kde všude jste poté cestovali?
Jeden z nejlepších způsobů, jak v Americe opravdu vydělat peníze, je pracovat jako
číšník. Před dvěma lety jsme byli zaměstnáni v restauraci, která patřila židovi. Prý se
podílel na vynálezu atomové bomby
a znal se osobně s Einsteinem. Dnes je
mu 96 let a pořád v resortu pomáhá
svému synovi. Přijeli jsme jako číšníci,
ale za to léto jsme se ocitli v pozici
barmanů, kuchařů, zahradníků,
údržbářů, uklízečů, muzikantů, hlídačů
dětí, kopáčů, pokojských, ochranky,
recepčních i placených společníků.
Napracovali jsme spoustu hodin, a tudíž
vydělali i hodně peněz. Malou část z nich
jsme utratili za cestování. Doletěli jsme
na západní pobřeží a tam objeli kolečko
po národních parcích. Letos jsme krmili
lidi krevetami v restauraci v San
Franciscu. Také to byla pohodová práce,
i když náročná na počáteční trénink, kdy
jsme se museli naučit nazpaměť
ingredience všech jídel. Pak jsme vyrazili
autem na sever do Vancouveru, kde jsme
pro slovenskou agenturu natočili
Slováky, kteří se tam účastnili
jazykového kurzu. Natáčení videa nám
vlastně zaplatilo celé cestování.
Zdroj: klucijanu.com

Když jste pracovali v restauraci, poznávali hosté, že nejste místní? Jak případně
reagovali, když se dozvěděli, že jste z Česka?
Reakce hostů na náš původ by se daly rozdělit do pěti skupin. Za prvé jim to bylo úplně
jedno; za druhé nevěděli, kde Česko leží; za třetí měli v krvi jedno až padesát procent
češství a měli radost, že potkali „krajana“; za čtvrté byli zvědaví a zajímal je náš životní
příběh. V poslední skupině byly ženy, které náš původ oslovil natolik, že s námi rovnou
chtěly spát. Tato kategorie ovšem zela prázdnotou. (smích)

„Byli jsme zaměstnaní v restauraci, která patřila
jednomu židovi. Podílel se na vynálezu atomové
bomby.“
Zmínili jste se, že mimo USA jste také nějaký čas pobyli ve Vancouveru. Jak se liší
USA právě od Kanady? Je mentalita lidí hodně odlišná?
Ve Vancouveru jsme pobyli pouze pár dní a většinu času jsme natáčeli. Z našeho pohledu
je tam mentalita lidí v porovnání s Američany hodně podobná. Kanaďani nás na začátku
rozčílili neschopností zpracovat naše žádosti o víza. Nakonec jsme přemluvili
pohraničníky. Museli jsme jim ovšem předložit online konverzaci s našimi kanadskými
příbuznými. Pak byli ochotni nás propustit i bez víz. Tuto zkušenost ale převážily stovky
opačných situací, kdy nám místní pomohli, poradili, nakrmili nás, namasírovali nebo nás
nechali u sebe přespat.
A máte nějaké vyhlídky, co se dalších cest do zahraničí týče?
Z těch krátkodobějších plánů – určitě si zajezdíme v Alpách, pojedeme natáčet jachting
na Lago di Garda, také do Holandska a do Barcelony. V květnu poletím na tři týdny na
západ USA. Pája bude v létě opět pracovat v San Franciscu. Bojíme se stereotypu, proto
i v budoucnu pro nás bude cestování na prvních příčkách a cíle našich cest budou
víceméně spontánní.
M. Popelářová

Zápisník zapadlých XXIV.

Hyems (Zima)
V naší cestě po ročních obdobích, která zapadla za obzor našich vyhřátých domovů,
pokračujeme aktuálně zimou. Aktuálně? Zrovna letošní zima vypadá, jako by se snad ani
nechtěla dostavit. Nevadí. Chybí-li nám, můžeme o ní o to víc snít, uvědomovat si, jaká by
byla, kdyby byla…
Tvářnosti zimy. Sníhi: od prvních
vloček přes bělostný čerstvý
poprašek až po neprůjezdné závěje.
Nedotčená pláň - a cesta vyšlapaná
lidmi. Později ušpiněný, jak zima
stárne, nakonec tající. Sněhulák,
koulování, saně, prý i lyže.
Led: křupající pod nohama na
kaluži, uklouzaný na chodníku,
pevný svírající krunýř na řece.
Rampouchy ze střech, zamrzlé
vodopády. Jiskření hvězd, i ony
zamrzly.
Mráz: zatvrdlé hroudy, zmrazky
pod nohama, holomráz. Kam se,
ptáčku, kam schováš? Ruce zebou, mráz zalézá za nehty, dech se sráží, uši štípou. Na okně
ledové květy, sotva vydýcháme průzor.
Vítr: holé kostry stromů, hukot ve vyhaslém komíně, meluzína kolem rohů, oslepující
vánice, sněhové jazyky.
Tma: dnes vytlačená ven za okna, ven z měst, daleko. Dřív všudypřítomná, sotva trochu
zaplašená plamenem svíčky, lucerny, louče. Zkuste se doma obejít bez elektřiny: hodinu,
den, týden. Zkuste to venku. Téměř nemyslitelné. (Doba vhodná ke spánku, dovedeme-li
spát. Nebo čas na povídačky, večery jsou dlouhé.)
V minulosti k tomu přistupovaly i další základní charakteristiky: hlad, nedostatek otopu a píce
pro zvířata, nemoci. A za humny obcházeli vlci.

Ano, zima je krásná, ale nebezpečná. Odtělesněná, ale smrtící. Okouzlující, ale zhoubná.
Pohádková, leč krutá. Ledová královna. A jestli přijde obleva, úlevu nepřinese: zabořeni do
bláta, bloudící v mlze, sráženi plískanicí – to už raději mrznout.
V ročním cyklu vnímaném zejména skrz proměny vegetace znamená přelom. Od semínka
k semínku, od výhonku ke zdřevnatění – a pauza. Oblouk se uzavírá, podzim přinesl plody,
ale jaro je v nedohlednu. A začne-li něco, bude to nové a na staré si nevzpomene. Pod bílým
pláštěm starý rok neobživne.
Zimní znamení zvěrokruhu dokončují, co už proběhlo, nechávají rok doznít.
V astronomickém pojetí přišel slunovrat, den se prodlužuje, máme nový rok, astrologie však
akcentuje hlavně cyklus života (rostlin i zvířat), takže až do jarní rovnodennosti tu dobíhá
starý kruh.
Kozoroh, soudce skalně neúprosný. Zákonodárce tyčící se nad kruhem času, svírající naše
životy obručemi pravidel tak jako mráz vodu ve studánce příkrovem ledu. Doba vánočních
věšteb: i budoucí čas je tu podřízen.
Vodnář, znamení vzdušných výšin. Nic už nestojí v cestě rozletu duše, můžeme se vznést
a v závratném reji tančit s vločkami; jen se tamodtud potom vrátit! Hranice se obrací v popel,
dým stoupá vzhůru, popel bude rozsypán po ledových cestách.
Ryby smývají svými proudy zbytky loňského roku. Předjarní vzdutá povodeň, popel
rozmáčen, z příběhu zbyl dojem,
voda ho unáší.
Hyems, zima, bývá na starých
obrazechii personifikována někdy
postavou mužskou, jindy
ženskou. Krajina tu bývá
příměstská, plná lidí; patří sem
porážka zvířat, sbírání klestí,
bruslení a sanice, karnevalové
scény.

Domácí úkol: kdo je na žaludovém esu a co tam dělá?
Oheň naposledy zazářil ve Střelci, aby vstoupil do skrytosti. Je tím, co zimě navenek chybí,
ale k čemu se právě proto nyní obracíme. Znovu se objeví až jako Beranova jiskra. Dočkáme
se i letos jara?
Pavel Holásek

1

Pěknou úvahu o sněhu má Ján Markoš: http://www.blog.praguechess.cz/index.php?blog=markos&orderby=271591&strankovani=10
Zdroje obrázků: http://art-links.livejournal.com/1747448.html
http://bibliodyssey.blogspot.cz/2006/07/manner-of-being.html
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ZLÝ SEN
Zdravím vás všechny! Rok se nám překulil a hle, je tu další. Pojďme se ohlédnout, co vše se stalo
v tom minulém. Jistě si vzpomínáte, jak na jaře padla vláda. Následně Zeman jmenoval úřednický
kabinet, jenž do začátku ledna fungoval jen v demisi. Mezitím proběhly předčasné volby, které se
konaly 24. a 25. října. Na prvním místě skončila ČSSD, následně se umístily ANO, TOP 09, KSČM,
ODS, ÚSVIT a KDU-ČSL. Nejvíce mě popudila média, která spekulovala o tom, koho Zeman potěší
sestavením vlády. Přece by stačilo, aby nám sdělila jen důležité informace a nezahlcovala ¾
večerních zpráv „fraškou“.
Téměř celý prosinec se strany přetahovaly a házely na sebe špínu. Aby toho nebylo málo, tak
uvnitř ČSSD to vřelo, neboť Hašek chtěl odstranit Sobotku z pozice lídra strany. Nepovedlo se,
načež se sociální demokraté dohodli s ANO a KDU-ČSL. V lednu, konkrétně 6., podepsali zástupci
zmíněných politických subjektů koaliční smlouvu. Zdálo se, že cesta pro novou vládu je otevřená.
Smůla! Náš prezident odmítá některé kandidáty jmenovat ministry.
Jsem dost zvědavý, co se bude dít dál. Už uběhlo půl roku od voleb a pořád nemáme vládu.
Vypadá to, že ani jen tak nebude. Zbývá nám jediné… Bohužel čekat. Do toho nás čekají volby do
Evropského parlamentu, volby komunální a kdo ví co ještě. Novinkou posledních dní se staly
úspěchy P. Fialy, jenž získal pozici lídra v ODS. Jsem natolik zmaten, že nevím, co si mám myslet.

M. K.

Vánoční prázdniny pro nás obyčejné lidi už skončily, ale zatímco jsme se váleli u televize,
tak profesionální sportovci nezaháleli a bojovali o každé vítězství. Pozornost zaměřím
hlavně na právě probíhající Australian open, kde se našim tenistům až na pár výjimek
příliš nedařilo. Dále se podíváme na to, jak si počínala česká olympijská naděje Eva
Samková na zámořských extrémních hrách X-Games. Poslední částí budou aktuální
výsledky ELH a zajímavost o Fantomasovi. Více podrobností naleznete v článku.
Naše největší naděje na dobrý výsledek Tomáš Berdych se v Melbourne poprvé v kariéře
probojoval do semifinále, po výhrách nad Nedovesovem, de Schepperem, Dzumhurem,
Andersonem a Ferrerem. V semifinále na něj ale čekal jeho neoblíbený soupeř Stanislas
Wawrinka. Utkání bylo velmi vyrovnané a rozhodly ho maličkosti. Jednou z nich byly
zřejmě tři Berdychovy dvojchyby ve zkrácených hrách. Berdych prohrál po boji 3:6, 7:6
(7:1), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7).
Eva Samková skončila ve finále snowboardcrossu na X-Games v Aspenu druhá za
Lindsey Jacobellisovou z USA. Samková závodila v USA poprvé v životě a prohrála velmi
těsně. Před nadcházejícími hrami v Soči prokázala výbornou formu. Samková postoupila
do hlavního závodu ze čtvrtého místa v kvalifikaci. Své semifinále dvacetiletá
trojnásobná juniorská mistryně světa vyhrála, když zvítězila s obrovským náskokem, ale
ve finále ji ostřílená Jacobellisová (ta opanovala X-Games předtím již osmkrát)
překonala přibližně o metr, a proto si Češka nakonec odvezla stříbro. Kdyby ovšem
zvítězila, stala by se první evropskou vítězkou v historii závodu.
Už patnáct let jezdí fandit na velké hokejové turnaje v masce Fantomase, jenže na
olympijských hrách v Soči Vasil Simkovič, podnikatel z Ústí nad Labem, zřejmě narazí.
Ruští pořadatelé v rámci přísného bezpečnostního režimu rozhodli, že nikdo z diváků
nesmí mít tvář zakrytou maskou. Doufejme, že se jeden z nejvěrnějších fanoušků české
hokejové reprezentace nedostane kvůli svému převleku do problému a bude moct
v klidu fandit českým hráčům.
Základní část Extraligy ledního hokeje, 41. kolo:
Sparta – Chomutov 9:0
Brno – Slavia 4:3 sn.
Kladno – Zlín 0:2
Karlovy Vary – Vítkovice 2:3
Litvínov – Pardubice 2:1
Plzeň – Liberec 5:3
Třinec – Hradec Králové 3:0
TZ

Pojďme se společně podívat na pár vtipných, možná trochu nesmyslných idiomů, které
se vždycky hodí!
The lights are on but nobody’s home.
To drink like a fish.
To put a sock in it.
To have Van Gogh’s ear for music.
Ryba psuje się od głowy. (Ryba se kazí od hlavy.)
Nie wywołuj wilka z lasu. (Nevolej vlky z lesů.)
Marzenie ścientej głowy. (Sny sťaté hlavy.)

označení pro hloupou osobu
pít hodně
ztišit se
nemít hudební sluch
Korupce začíná nahoře.
Nepřivolávej zlé věci.
Nesplnitelné cíle.

Doufám, že jste se bavili!
A&M

...jazyk je nejrychleji se uzdravující se
část těla?

…měsíce začínající v neděli mají vždy
pátek třináctého?

...Leonardo da Vinci vynalezl nůžky?

…muži jsou zasaženi bleskem sedmkrát
častěji než ženy?

…lidská stehenní kost je pevnější než
beton?
…med je jediná potravina, která se nikdy
nezkazí? (kvalitní, bez chemie)
…Křižíkovy závody postavily první
netramvajovou elektrickou dráhu
v Rakousku-Uhersku, z Tábora do
Bechyně?

…nejstarší slovo v angličtině je „Town“?
…nejvzácnější typ diamantu je zelený?
…narozeniny sdílíte s dalšími 9 miliony
lidí?
…nejdelší zaznamenaný let kuřete byl 12
vteřin?
…nejvíce porodů je v srpnu?

…oheň se šíří rychleji do kopce, než
z kopce?

kultura na území dnešního Pákistánu
a severozápadní Indie?

…při výrobě 1 kg hliníku se spotřebuje
více než 1 000 litrů vody?

…americký hudebník Doug Yule se
věnuje také houslařství?

…první městskou kulturou na indickém
subkontinentu byla tzv. harappská
T. Rejmanová

„Ten pes, kterého jste nám prodali,
nestojí za nic!“
„Jak je to možné?“
„Včera v noci štěkal tak hlasitě, že
jsme ani neslyšeli zloděje v
kuchyni!“

Co je to 90-50-90? Průjezd kolem
policejní hlídky.

Dva právníci šli na večeři. Poručili
si každý kávu a vytáhli sendviče.
Přiběhla servírka a povídá:
„Pánové, tady nesmíte
konzumovat vlastní potraviny!“
Oba právníci se na sebe jen
podívali, pokrčili rameny
a vyměnili si sendviče.

Jak vysvětlit na
recepci hotelu, že je
v pokoji myš, když
neumíte moc
anglicky? „Do you
know Tom & Jerry?
Jerry is here.“

Představte si ten
chaos na poště,
kdyby byl Franz
prezident na
známce. To věčné
nedorozumění, zda
už je orazítkovaná
nebo ne.

Chtěl jsem zabít pavouka lakem na
vlasy. Nic mu to neudělalo, jen jeho
chlupy se teď zdají být objemnější
a hedvábně lesklé.

Víte, proč Chuck Norris nechodí do
kostela?
Protože si věří.

Venku mrzne čím dál tím víc a ta
moje ženská nedělá nic jinýho, než
že kouká skrz okno.
Jestli to tak půjde dál, budu ji asi
muset pustit dovnitř…

Nový rok pro vás nezačne právě nejlépe, osud vám postaví do cesty mnoho
překážek, které budete jen obtížně zdolávat.(Že by pololetky?) Nakonec ale vše
zvládnete, i když přijdete o spoustu sil (překvapivě). V tomto období se vyhýbejte
rozhodnutím, jež ovlivní vaši budoucnost. Ne nadarmo se říká ráno moudřejší
večera.

Uvědomte si, že lásku si za peníze rozhodně nekoupíte. Co když s vámi vaše drahá
polovička zůstává jen kvůli materiálním výhodám, které jí neustále poskytujete?
Pokud patříte mezi prachatou menšinu, měli byste si vše vyjasnit. Jestliže budete
dodržovat správný pitný režim, o zdraví si nemusíte dělat starosti.

Svému okolí můžete připadat trochu nudní a vážní, vy se ovšem budete zajímat
zejména o svou kariéru a všechno ostatní půjde malinko stranou. Ale za tu
námahu jednička na vysvědčení stojí. Nenechte se proto odradit.

Hvězdy vám dnes nepřejí. Prý se stanete obětí rafinovaného finančního podvodníka.
A proč? Kvůli vaší dobrosrdečnosti. Se zdravím na tom budete mizerně, známky nic
moc, a pokud jste singl, tak se ani nenamáhejte. Být vámi, raději se přidám k těm,
kteří horoskopům nevěří. 

Po pracovní stránce se vám bude dařit velmi dobře, že zapomenete na
všechno ostatní a vrhnete se do učení rovnou po hlavě, takže co se týče
vysvědčení, jste na dobré cestě. Díky svému neutuchajícímu elánu
dokončíte také spoustu restů z minulých měsíců. Měli byste si však najít
čas na relax a horkou čokoládu.

Lásce se bude dařit, protože ze strany vaší drahé polovičky pocítíte naprostou
oddanost a věrnost. Pokuste se jí pozornost maximálně oplatit a udělejte pro ni
všechno, co jí na očích uvidíte. Vaše pracovní výsledky budou skvělé, hvězdy vám
ale radí, abyste se zatím drželi zpátky a moc na sebe neupozorňovali, protože
ještě nenastal ten správný čas.

Vaše zodpovědnost, pracovitost a moudrost k vám přivede lidi, kteří budou
potřebovat pomoc. Naučte se však některým z nich říkat ne, jinak se stanete
obětí svojí přílišné lidskosti. Chovejte se slušně, avšak jednejte s nimi na
rovinu. Přece jenom máte dost svých vlastních problémů.

Ačkoli v soukromí budete příjemnými společníky, do společnosti se příliš
nepohrnete. Přestože se vás přátelé pokusí zlákat na různé netradiční akce, vy se
ze všeho vymluvíte. Protože (buďme k sobě upřímní) neumíte pracovat
v kolektivu, zaměříte se na svou „kariéru“ a budete tento měsíc nesnesitelní.

Doma na vás budou hrdí, protože si dokážete poradit s každým problémem.
Bravurně vyřešíte spory mezi příbuznými či opravíte vadný spotřebič (pokud
ovšem nejste technický typ, raději se do ničeho takového nepouštějte). Hrdost
rodičů napovídá dobrým výsledkům pololetního vysvědčení, a tak se zatím
můžete těšit na nějakou menší odměnu.

V lednu se zvýší vaše sebevědomí, konečně si totiž uvědomíte, že některé věci
jsou pod vaši úroveň. I přes nedostatek času (učení, učení, učení) se vám
podaří věnovat svým oblíbeným koníčkům, což vás jistě potěší. V lásce moc
aktivní nebudete, takže pozor na nápadníky s vyššími ambicemi.

Hvězdy Vám popřejí zejména v milostné oblasti. Budete šťastní, spokojení
a podnikaví. Se svou „pravou láskou“ strávíte mnoho a mnoho času. Možná se
to ale zobrazí na vašich známkách. Proto si čas na učení a čas na zábavu raději
hezky rozpulte.

Finančně si povedete velmi dobře. Měsíc leden vám přinese nový start
a je čas určit si své cíle do dalšího roku. Předsevzetí byste se měli snažit
dodržet (jinak vás čeká sedm let smůly ). S láskou to ovšem vypadá
bledě. Raději se o nic nepokoušejte, mohlo by se stát něco trapného či
tragického.

Býk

N.Kudrnová

