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SLOVO ÚVODEM
Měsíc březen už se nám překulil do své půlky, ale domnívám se, že jen málokdo z naší školy stačil tuto změnu zaznamenat. V živé paměti máme stále oba programy, které se na naší
škole uskutečnily v posledním únorovém týdnu. Není také divu.
Myslím si totiž, že větší multikulturní nápor budova našeho
gymnázia nikdy předtím nezažila.
Přestože liverpoolská kapela Cenacle i všech šest
zahraničních studentů, kteří k nám zavítali v rámci projektu
Edison, již naši školu dávno opustili, chvíle s nimi strávené tu
s námi zůstanou. Nejraději vzpomínám na část jejich přednášek,
ve které dali prostor nám studentům a naší bezmezné zvědavosti.
Například tuniská studentka Jou Jou, která jako muslimka nosila
z náboženských důvodů na hlavě hidžáb, se musela pousmát
nad dotazem, zda pod svým šátkem má vlasy jako ostatní.
Zefanya z Malajsie se naopak zamýšlela nad otázkou, proč jsou
všichni Asiaté menšího vzrůstu. A Ukrajinka Tania našla po jedné
ze svých přednášek na lístcích se zpětnou vazbou hned šest
telefonních čísel se vzkazem „call me“.
I dotazy tohoto typu podávají jakýsi obrázek o nás
žácích. Při poznávání cizích kultur je však třeba brát určité věci
s nadhledem a se smyslem pro humor. Pokud se rozhodneme
tyto zásady přijmout za své, obzory se nám znatelně rozšíří.
Všichni jsme vlastně lidé ze stejného masa a kostí, jen s odlišným
místem narození.
Nezbývá tedy nic jiného, než se prokousat všemi následujícími školními týdny a čekat na obdobné události, které by školní
prostředí rozvířily stejně jako ty dvě uplynulé. K rozptýlení vám
bude moci posloužit například rozhovor se spisovatelkou
Terezou Matouškovou či článek věnovaný připravované školní
divadelní hře. Hlavně bychom však neměli zapomenout, že ať
už nosíme hidžáb, patříme mezi menší Asiaty či snad máme rádi
salsu, měli bychom do nového měsíce vstoupit bez kulturních
předsudků, národnostních nenávistí, a hlavně s dobrou náladou.
Za celou redakci Gympláka
Markéta Popelářová

Markéta Popelářová, 7.B
Katka Bubnová, 8.B
Kristy Kropáčková, 2.A
Lucie Kroupová, 3. A
Kristýna Kubištová, 7.B
Michaela Lžičařová, 3.A
Natálie Kudrnová, 3.B
Péťa Wollmannová, 2. A
Lenka Ráčková, 7.B
Petr Janota, 7.B
Kristýna Klazarová, 6.B
Eva Lipenská, 1.A
Martina Janáková, 8.B
prof. Kovářová
prof. Holásek
foto na obálce: EXIT TOUR
foto na této straně: Foter.com
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VESELÉ ZRCADLO

PŘEDSTAVÍ NOVOU HRU

i
Šakalím létům již dávno odzvonilo.
Divadelníci ze souboru Veselé zrcadlo ale nezaváhali
a okamžitě se vrhli do nacvičování nové hříčky pod
vedením Lenky Janyšové. Velkým překvapením je zvolený
žánr. Na rozdíl od klasických muzikálových představení
(Starci na chmelu, Rebelové, Šakalí léta), kde bylo možné
vidět, že se mezi gymnazisty najdou i nadějní „herci“, se
nyní diváci dočkají zcela nového druhu divadla. Studenti
různých tříd se sejdou na prknech Malé scény již na jaře
2015, aby předvedli, co secvičili. A na co že se vlastně
můžete těšit?
Uvidíte absurdní komedii Viliama Klimáčka:
Láska jest chemie. Jedná se o komunikační inscenaci plnou situačního humoru, v níž na průřezu historie
poznáte, že láska je věčná. Bude vás provázet od dob
první republiky až po současnost. Herci si pohrávají
s absurditou některých situací, s různými vyjadřovacími
způsoby (čeština Karla Čapka, budovatelský ráz

socialismu) a hlavně s akcí mezi postavami.
Divadelní hra o čtyřech obrazech byla
zinscenována již ve Městském divadle Zlín. Tehdy
ožila pod taktovkou Jána Tomandla v roce 2013. Zde
přikládáme poměrně výstižnou anotaci z portálu zlínského divadla:
„Nejslavnější slovenský dramatik současnosti
Viliam Klimáček si jednou zaexperimentoval s češtinou.
A napsal čtyři krátké komediální hříčky, v nichž si pohrává
s proměnou jazyka. A vznikl z toho komický a groteskně
hravý průlet naším dvacátým stoletím. Všechny příběhy
jsou propojeny onou nejméně vysvětlitelnou chemickou
reakcí, kterou je láska.“
Už teď se tedy diváci mohou těšit na krátký
odpočinek, kdy místo vyučování opět zavítají do světa
divadelní dramaturgie. Je možné, že si při této příležitosti,
krom získání nezapomenutelného zážitku, prohloubí
Petr Janota
i své znalosti chemie.

Foto: http://www.divadlozlin.cz/cs/program/prehled-inscenaci/dilna/laska-jest-chemie.html
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NA VLASTNÍ OČI

JACÍ DOOPRAVDY JSME

		
Hledáte-li pobavení, oddych od
každodenního stresu a příjemnou podívanou
na zdařilé herecké výkony, musíte zavítat
na
představení
Pět
ve
stejných
šatech
do pražského Divadla Na Fidlovačce (nebo jej můžete
zhlédnout koncem března v Pardubicích). Jedná se
o hořkosladkou komedii plnou situačního humoru,
jejíž záměrná komičnost se řídí jen jediným pravidlem, zákonem schválnosti.
Sto třicet minut dlouhé představení se
po celou dobu odehrává v ložnici domu, kde se koná
svatební hostina. Jedna po druhé se objevují družičky
s odporem ke svému stejnokroji a se záští k nevěstě.
Potkáváme tak úzkoprsou Francis - křesťanku,
jak sama ráda zdůrazňuje (Marie Doležalová), dále
ráznou lesbičku Mindy (Sandra Pogodová) a krom
dalších také přiopilou nešťastnici Georgeanne (Martina Šťastná).
Časem se však ze zábavných situací
pomalu vytrácí humor a my se dozvídáme více
o minulosti a problémech jednotlivých družiček.
Veškeré tragikomické přechody ale perfektně sedí.
Nelze přehlédnout, že rozesmáté obecenstvo dokáže
v mžiku ztichnout a pochopit závažnost dané chvíle.
Co můžete od této inscenace rozhodně
čekat, je překvapení a zábava. Nikdy se nebudete
nudit, pokaždé když se scéna uklidní, vtrhne do pokoje přiopilá družička s rozepnutými šaty, která opět
vrátí energii do děje. Kvůli častým vulgarismům
a užívání omamných látek je představení doporučeno
pro diváky starší 15 let.
Petr Janota

		
Ročně se točí desítky filmů, stovky
herců mají příležitost ukázat svůj talent a miliony
diváků po celém světě získávají důvod se vypravit
do kin. A právě únor je měsíc zúčtování, měsíc nadějí
a možná i zklamání, měsíc, kdy jsou oceněny kvality
a tvrdá práce. V únoru míří do Los Angeles spousty
amerických hvězd, aby se zúčastnily večera plného
skvostných rób a přesně padnoucích obleků, aby
oslnily na předávání cen Oscar.
Letošní 87. ročník měl pevně ve svých
rukou herec Neil Patrick Harris. A nezklamal. Během
strhujícího zpívaného úvodu, který přítomné celebrity doslova hltaly pohledem, zmínil i následující
slova: „Moving pictures, millions of pixels on screens.
They may not be real life, but they’ll show you what
life really means. More than any one image, more
than any one star, truly, moving pictures shape who
we are.“ – Zkráceně, teprve filmy nám ukážou, co
doopravdy znamená život a kdo herci vlastně jsou
a jací jsou. Většinu z nás totiž charakterizují naše
způsoby, činy, naše jednání a konání. A zrovna
jako je únor symbolem
„pohyblivých obrázků“ a vysněných životů, je také
paralelou pro krutou a nelítostnou realitu plnou
masakrů a násilností.
Světem
hýbou
protesty
proti
přistěhovalcům, nekončící nepokoje na Ukrajině
a značně napjaté vztahy mezi některými zeměmi.
Černou tečkou je potom nedávný teroristický útok
na redakci francouzského časopisu, který ještě
vystupňoval nenávist vůči muslimům. Naše tendence házet všechny, kdo se hlásí k islámu, do jednoho pytle, jsou možná částečně opodstatněné obavami a strachem z dalších podobných hrůz, ale už
ničím jiným. Stejně jako jsou dobří i špatní křesťané,
dobří i špatní ateisté, jsou dobří i špatní muslimové.
A tak znovu použiji Harrisovu myšlenku, že teprve
to, co děláme, poukazuje na to, jací doopravdy
jsme!

Kristýna Kubištová
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ZAHRANIČNÍ STUDENTI
ODPOVÍDAJÍ

Naše všední školní dny byly v posledním únorovém týdnu velice příjemně
oživeny. Místo známých tváří našich profesorů a profesorek před tabulemi
stanuli studenti jen o něco starší než my, připraveni prostřednictvím svých
prezentací představit svou vlastní kulturu. Přestože jsou studenti již zpět
ve svých domovinách či pokračují v putování po dalších státech Evropy,
prostřednictvím tohoto dotazníku si jejich země budeme moci naposledy
připomenout.
1.
2.
3.
4.
5.

Našel jsi rozdíl v povaze Čechů a obyvatelů své země?
Naučil ses během pobytu nějaká česká slova či věty?
Pamatuješ si na některé zajímavé otázky, které ti studenti položili?
Jaká část tvé prezentace sklidila u žáků největší ohlas? Kterou část máš nejraději ty?
Jak budeš na Českou republiku vzpomínat?

SULA CAVALCANTE
Brazílie - Brazilia

.

Brazilci jsou v porovnání s vámi daleko expresivnější. Jde u nich lehce rozpoznat,
zda jsou šťastní, smutní či rozzlobení. Poznat tyto nálady a stavy u vás je opravdu
obtížné. Ale nejvíce mi chybí blízký fyzický kontakt – kdybych se rozhodla nějaké
Čecha obejmout, vysvětlí si to úplně jinak. Přitom je to pro Brazilce naprosto běžná
věc. Ale nezlobím se za to na vás, chápu, že to je součástí vaší kultury a zvyklostí.
Kromě obvyklých frází jsem se naučila například slovo „kočka“, ale ani nevím, co
to znamená. Jeden z žáků z minulé školy mi také vytvořil seznam českých sprostých
slov, pamatuji si z něj ale jen jedno slovo – k***a. Také umím velice užitečné slovo
- „pivo“.
Studenti mě občas během prezentace žádají, zda bych jim mohla něco říci v portugalštině. Mohou to být jakékoliv
náhodné věci, jen chtějí vědět, jak portugalština ve skutečnosti zní. Baví mě při tom sledovat jejich výrazy.
Studenty rozhodně nejvíce baví tančení na písničku Ziriguidum. Já si nejvíce užívám samotný začátek, kdy se mi
všichni ze studentů ve stručnosti představují a jmenují, co všechno o Brazílii ví.
Až se vrátím zpět do Brazílie, určitě kamarádům řeknu, že by návštěvu Česka určitě měli zkusit. Rozhodně stojí za to.
Uvažuji, že si na tělo nechám vytetovat malou českou vlajku.

.

.
.
.

ZEFANYA
Malajsie – Kuala Lumpur

.o povaze,
Lidé z Malajsie a Češi jsou odlišní opravdu v mnoha ohledech, ať už mluvíme
o kultuře nebo o zvycích. Nejdůležitější pro mě je, že se příjemně cítím

nejen v Malajsii nebo Indonésii, ale i zde u vás. Jiné je tu například zouvání bot
po příchodu do domu. U nás si můžete po domě bez problému chodit v botách, zde
by to bylo neslušné. Stejně tak jste pečlivější v zhasínání světel. U nás se obyčejně
svítí ve všech místnostech bez ohledu na to, zda se v nich zrovna někdo nachází.
Ale chybí mi tu vydatnější snídaně – někteří snídají málo, někteří dokonce vůbec.
Pro Malajsijce je snídaně nejdůležitějším a největším jídlem dne.
V češtině ráda používám slovo „tak“, „prosím“, „děkuji“, „svíčková“, „kofola“, „buchta“,
„kobliha“ a „dobrý“.
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.odpověď
Pamatuji si, že jeden ze studentů se mě zeptal, proč jsem tak malá (smích). Přiznám se, že v tu chvíli mě žádná
nenapadla.
.malajsijských
Studenty podle reakcí nejvíce baví typická malajsijská hra, kterou jim pokaždé představuji. Užívají si též tancování
a indických tanců. Já nejraději poslouchám, když se pokouší vyslovovat některá slova v mém rodném
jazyce.
.v životě.
Většina zážitků, které si přivezu s sebou domů, je nezapomenutelná. A myslím, že něco takového se děje jen jednou
Stihla jsem poznat nejen českou kulturu, ale díky členům své skupiny také minimálně dalších pět států a kultur.
RICARDO ZAVALA
Mexiko – Chihuahua

.namená,
Češi oproti Mexičanům rozhodně nejsou tolik expresivní, ale to samozřejmě nezže nejste milí a přátelští. V některých ohledech jste také trochu vážnější,

disciplinovaní a zodpovědní – mám na mysli například zodpovědnější řízení auta.
A Češi jsou také na rozdíl od Mexičanů dochvilní.
Umím říci „jmenuji se“, „ahoj“, „děkuji“, „na shledanou“, „dobrou noc“ a „dobrý den“.
A pokud jdu do restaurace, rád používám frázi: „Jedno pivo, prosím“. Tu mám
nejraději.
Jeden ze studentů se mě po prezentaci zeptal, zda jsem jako Mexičan někdy zkusil drogy. Obvyklé jsou také otázky typu, jestli jsem single, mám manželku nebo jestli se mi líbí Češky.
Podle mě se studentům líbí část věnovaná tradicím. A samozřejmě také tančení macareny a salsy. Já osobně si
tančení užívám také.
Česká republika je úžasná země. Klidně bych se odvážil tvrdit, že jsem tu zažil jedno z nejlepších období svého života.
Nikde jsem nezažil tolik zábavy jako zde, nikde jsem nepotkal tolik skvělých lidí najednou. Kamarádům bych návštěvu
vaší země určitě doporučil.

.
.

.
.

“Kromě zaběhlých frází a pozdravů jsem
se naučila jednu opravdu originální větu:
„Zítra večer o půlnoci pojď sem.“
Ale ještě jsem ji nepoužila, snad jen z
legrace s mou ubytovatelkou. Jedná se o
moji první delší českou větu.” - JOU JOU

ARIJ JAOUANI (JOU JOU)
Tunisko – Bizerte

.Stejně
Samozřejmě neznám všechny Čechy, ale ti, které jsem potkala, byli opravdu přátelští.
jako lidé z Tuniska rádi poznávají nové kultury. Kdybych je však měla srovnat

například s obyvateli dalších evropských zemí, možná jsou Češi více překvapeni mým
vzhledem. Moc muslimů tu běžně na ulici nepotkáte, takže důvod samozřejmě chápu,
je to pro ně něco nového.
Kromě zaběhlých frází a pozdravů jsem se naučila jednu opravdu originální větu:
„Zítra večer o půlnoci pojď sem.“ Ale ještě jsem ji nepoužila, snad jen z legrace s mou
ubytovatelkou. Jedná se o moji první delší českou větu.
Podle mě se studentům nejvíce líbí část, ve které jim ukazuji arabskou abecedu. Říkají mi, že to vypadá jako smajlíci
nebo jiné obrázky. A já mám asi nejraději část, kdy se snaží vyslovovat některé arabské hlásky či slova.
Česko je opravdu úžasná země. Pokud by se mě kamarádi zeptali, určitě bych jim řekla, ať sem zavítají, že návštěvy
opravdu nebudou litovat. A cestu by neměli omezit jen na pár dní, protože Česká republika toho nabízí daleko více.

.
.
.
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CINDY LU
Taiwan – Taoyüanli

.Evropané
Lidé z Taiwanu jsou oproti Čechům opravdu hodně odlišní. Vlastně všichni
jsou oproti nám líní, málo pracovití a neorganizovaní (smích). Možná

právě to způsobuje, že ne vždy se v českém prostředí cítím úplně jako doma.
Na druhou stranu jste ale poměrně dochvilní, toho si opravdu vážím.
Naučila jsem se například počítat od jedné do deseti. Také umím říci jednu velice
užitečnou větu: „Já se z tebe zblázním,“ ale s vyslovováním mám občas problém.
Děti se mě často ptají, jak vypadá klávesnice s čínskými znaky. Také mě zaujalo, že
si pamatují, že naše metro na Taiwanu je oproti těm v jiných zemích výjimečně čisté.
Studenti jsou vždy velice překvapení, když jim ukazuji, jak počítáme na prstech. Používáme totiž poměrně odlišný
způsob. Já mám nejraději část prezentace, ve které hovořím o našich studentských demonstracích. Vysvětluji jim, jakým
způsobem se snažíme dosáhnout změn na Taiwanu. Také se mi opravdu líbí jejich reakce, když vyslovím své jméno.
Snaží se ho zopakovat, ale moc jim to nejde (smích).
Česká republika se mi opravdu líbí, i když je v mnoha ohledech tolik rozdílná od Taiwanu. Až se vrátím zpátky, myslím, že mi bude chybět čistá obloha, jakou máte tady. Díky menšímu znečištění tu v noci mohu vidět mnoho hvězd.

.
.

.
.

“Během prezentací jsem se setkala s mnoha originálními dotazy. Například
jestli mám ráda srnky nebo zda se mi líbí čeští kluci.” - TANIA KICHALIUCK

TANIA KICHALIUCK
Ukrajina – Ostroh

.jazyky
Češi a Ukrajinci nejsou natolik odlišné národy. Oba národy jsou evropské a i naše
jsou poměrně podobné. Stále si ale myslím, že Ukrajinci jsou otevřenější.
.umím
Čeština pro mě není těžkým jazykem, dokonce bych se odvážila tvrdit, že nyní už
mluvit zcela plynně česky (smích). Nejvíce mě baví říkat „ahoj“ a „na shledanou“.
.s mnoha
Během času, kdy mi studenti mohou pokládat všelijaké otázky, jsem se setkala
originálními dotazy. Například jestli mám ráda srnky nebo zda se mi líbí
čeští kluci.
.a čokoládovém
Žáky podle mě vždy nejvíce zajímá část věnovaná městu Lviv, mě se nejvíce líbí video o tradiční výrobě čokolády
muzeu. Komu by se totiž nelíbilo.
.ubíhá
Rozhodně všem svým kamarádům návštěvu České republiky doporučím. Je opravdu škoda, že čas během projektu
tak rychle. Přesto bylo vše, co jsem zažila, nad má očekávání.
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ZPRÁVY... KTERÉ HÝBOU SVĚTEM
Chceš být stále v obraze? Tak směle do
čtení! Březnové číslo tě zasvětí do tajů
geneticky modifikovaných organismů,
obohatí o znalosti z frazeologie
a seznámí s naším skvělým biatlonovým
týmem.

Zdroj: macraes.com

Genetické modifikace přinášejí jistě
spoustu výhod, ale ve společnosti vzbuzují
časté obavy. Možná je to jistý strach z neznáma. Tak je to však s každou novou technologií
(při první jízdě vlakem se lidé obávali smrti
v důsledku vytlačení vzduchu„závratnou“ rychlostí
40 km/h). Snad naším největším „strašákem“ je
přenesení genu na další organismy. U rostlin by
to bylo teoreticky snazší než u živočichů, protože
mnohem pravděpodobnější je přenos pylu na
jinou rostlinu, než že nám uteče chovný vepř
z ohrady. Zabydlení se genu ze zeleninového salátu v člověku je však nereálné a jedná
se spíše o záležitost science fiction. Nicméně
nepropadejme panice, protože všechny GMO
musí projít řadou náročných testů, takže bychom
se neměli ničeho obávat. Ale kdo ví …

Víte, co jíte?
O geneticky modifikovaných organismech (GMO)
jste už asi někdy slyšeli. O co vlastně doopravdy
jde? A hrozí nám reálné nebezpečí?
Jako geneticky modifikovaný organismus je označována taková rostlina nebo živočich,
u kterých jsme vnesením cizorodého genu
změnili dědičnou informaci. Pro zjednodušení si
představte, že vezmeme nit se zelenými korálky,
které znázorňují soubor genů bakterie, a nit se
žlutými korálky, což je genofond kukuřice. Naším
záměrem je vzít gen (=korálek) od bakterie, který
způsobuje toxicitu vůči bezobratlým, a navléknout
ho do řady těch žlutých. Ve výsledku pak dostáváme „hmyzuodolnou“ GMO kukuřici a ušetříme
nejen svou peněženku, ale i životní prostředí,
protože nemusíme používat pesticidy. Podobným
způsobem jsou upravovány i další potraviny např.
u zeleniny a ovoce se potlačuje proces zrání a následné měknutí plodů, u ryb, dobytka či drůbeže se experimentuje s nadprodukcí růstových hormonů za
účelem rychlejšího a většího zisku masa atd.
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Zdroj: http://cdn3.collective-evolution.com

Pije jako Dán aneb
návštěva severské
mládeže
Během února jsme měli tu čest již tradičně přivítat
studenty ze severských států v Praze. Cílem zájezdu však nebyla návštěva památek Starého Města.
Jejich kroky směřovaly úplně jiným směrem.
Zdejší krčmy totiž seveřanům nabízejí takové
ceny, o kterých se jim doma ani nezdá. Za půllitr
piva u nás zaplatíme průměrně 22 Kč, kdežto

na severu je to okolo 150 Kč. Nejvíce si však budete muset připlatit v Norsku, kde zlatavý mok
stojí neuvěřitelných 183 Kč za půl litru. Navíc
přihlédneme-li k tomu, že ceny obchodních řetězců
jsou ještě nižší a prodej alkoholu nezletilým se
zde také moc neprožívá, nepřekvapí nás, že mladí
Skandinávci jezdí do České republiky více než rádi.

Česko se pro mladé seveřany, kteří si tady v podnapilém stavu dovolují to, za co by je doma bezpochyby
zavřeli, stává doslova alkoholovým rájem. Dalo by se
říci, že tak pokračují ve šlépějích dánských žoldnéřů,
kteří si z dob, kdy pobývali během třicetileté války
v českých zemích, vysloužili svým nezřízeným pitím
známý frazeologismus „pije jako Dán“.

Česko srdcem biatlonu

60%
Vítězná štafeta (zleva: Vítková, Landová, Soukalová, Puskarčíková)
Zdroj: http://sport.lidovky.cz

Po velice úspěšných zimních olympijských
hrách 2014 v Sochi se u nás biatlon řadí mezi
nejsledovanější zimní sporty. O tom, že fanouškovská
základna se stále rozrůstá, jsme se mohli přesvědčit
6.–8. 2. 2015 na Světovém poháru v Novém Městě
na Moravě. Tamější areál navštívilo za tři dny více
než sto tisíc biatlonových nadšenců, kteří se postarali o neopakovatelnou atmosféru a strčili tak do kapsy i proslulá německá střediska. Svou skvělou formu
závodníci potvrdili hned první den závodu. Smíšená
štafeta v obsazení Vítková, Soukalová, Šlesingr
a Moravec si dojela pro stříbro a z třetího místa
na 7,5 kilometrové trati se radovala Vítková. Týden
na to Češi triumfovali v norském Holmenkollenu,
kde Vítková obhájila své třetí místo a ženská štafeta
(Puskarčíková, Soukalová, Landová, Vítková)
vyhrála dokonce s náskokem necelé půl minuty.
Čím to však je, že se stal biatlon tak populárním
a jsme schopni prosedět celé hodiny (možná i dny)
u televizních obrazovek? Velkým magnetem je
napětí a nepředvídatelnost, která panuje až do po-

sledních chvil každého závodu. Favorit může mít
sebelepší běžeckou formu, avšak zkazí-li střelbu,
můžeme se dočkat nečekaných zvratů. Dalším
důvodem, proč sledovat český biatlon, je náš velmi
sympatický manšaft, který navíc podává fantastické
výkony. Někdy se může zdát, že to přece nemůže být
tak náročné. Závodník přijede na střelnici, s klidem
nasází střely do terče a s lehkostí odjíždí na další okruh. Opak je ale pravdou. Za tím vším stojí celoroční
příprava, která vrcholí před Světovým pohárem.
Biatlonisté musí dokonce oželet vánoční svátky s
rodinou či přáteli a prchají před chřipkami i angínami do horských středisek, protože onemocnět
by znamenalo ztrátu kondice a pravděpodobně i
konec sezóny.
Jak je vidno, nic není černobílé a za každým
úspěchem stojí velká dřina a odhodlání. Držme tedy
i nadále našim reprezentantům pěsti, protože je čeká
od 3. do 15. března 2015 vrchol sezóny ve finském
Kontiolahti, a podporujme český biatlon!
Lucie Kroupová
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EXIT TOUR
koncert CENACLE
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Zdroj: EXIT TOUR

EDISON
na ústeckém gymnáziu
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Zdroj:Šárka Cvrkalová, Markéta Popelářová, GYMUO

Benjah from Cenacle about Ústí and their tour
Name: Benjah
Age: 28
City: Liverpool

When was Cenacle formed?
Cenacle was formed in 2005 but it looked and sounded
very different back then... the lineup that came to Ústí has
been together since 2012.

Does the name of your band mean something?
Cenacle is taken from the Latin word ‘cenaculum’ which
means ‘Upper Room’. It’s the place where Jesus had the
last supper with his disciples. As Christians this has a lot
of meaning to us personally. We also thought it sounded
cool.

What does music mean to you?
Music is really important to us all it’s a way for us to have
fun together, meet people all other the world and do
something we love.

Short interview with
a member of the music band
Cenacle, who came to our
school during the last week in
February. We all enjoyed their
concert as much as we could.
Here is a short report of the
concert from Benjah´s view.

as we had our biggest Czech concert there so far and the
people were amazing.

Which game you played with students did
you enjoy the most?
We loved playing all the games with the students it gave
us a chance to get to know you all a little bit and the level
of English was very high.

Do you sometimes have arguments with other
players?
Cenacle is like a band of brothers so we don’t really ever
argue. We are like a little family on the road.

Does Cenacle have any plans for the future?
Some tours or concerts?

Why did you join the project Exit Tour?

The plan for the future of Cenacle is to continue to play
concerts in the Uk. And also to come back to Czech later
this year to play some concerts. Especially in Ústí.

We did Exit Tour in October last year in Karlovy Vary and
loved it, so as soon as the opportunity was available to us
to come back we said yes.

Is there anything what would you like to say
to students from gymnasium?

How did you like playing here in Ústí?

Thankyou so much for making us feel like we were at home
in Ústí, your English is amazing so keep up the good work
and we hope to see you soon.

We loved being in Ústí it holds a special place in our hearts

Markéta Popelářová

Foto: Markéta Popelářová, EXIT TOUR
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TEREZA MATOUŠKOVÁ:

V MOŘI JE MÍSTA DOST, STEJNĚ TAK V PODMOŘÍ
Tereza Matoušková, pětadvacetiletá autorka narozená v Uherském Hradišti, je
ze všech stran velmi zajímavou a poutavou osobností. Svou literární tvorbu zasadila do smyšleného světa Podmoří a na svém kontě už má několik vydaných knih.
Jednu z nich, Hladová přání, jsem četla i já a nesmírně mě zaujala.
Rozhodla jsem se proto tuto nadanou autorku oslovit a poprosit ji, aby nám
prostřednictvím našeho časopisu přiblížila, jak vypadá takový život mladého spisovatele a zda se v dnešním světě vůbec dá prorazit. Myslím, že její odpovědi nejen
na tyto otázky jsou více než vyčerpávající!

Stíháš mnoho věcí. Studuješ vysokou školu,
píšeš knihy, účastníš se literárních soutěží, přispíváš
na svůj blog, vedeš literární dílny, … Jak se dá tolik
aktivit skloubit tak, aby ti zbyl čas i na osobní život?
Myslím, že můj civilní život je s tím literárním
natolik propojen, že v tomto směru nějaký osobní život
nerozlišuji. Většina mých přátel píše, takže se s nimi
pravidelně vídám na akcích, kde propaguji svoji práci, na
srazech nebo na literárních dílnách. Často se mnou jezdí i
můj manžel, ten mi se psaním hodně pomáhá.
Literární tvorba je celkově hodně osobní činností, lidé
za vámi chodí, povídají vám o tom, co jim vaše příběhy
dávají nebo berou, a tím se vám nevědomky hrozně otevírají. Spíš rozlišuji čas, kdy píšu, a kdy nepíšu. Vzhledem k
tomu, že kromě toho výčtu nahoře musí člověk zvládnout
chodit do práce nebo aspoň na brigádu a občas uklidit i
tu spoušť, která při takovém životním stylu doma zůstává,
toho času na psaní jako takové zas tolik nezbývá, člověk si
ho občas vyloženě musí vybojovat.
Stala ses Temnářkou dříve, než jsi začala psát?
Nebo jsi svůj výstřední vkus vylepšovala úměrně
tomu, jak ses vyvíjela po autorské stránce?
Přezdívka Temnářka se váže přímo ke světu,
kde se moje příběhy odehrávají, k Podmoří. Temnáři
jsou pouštní bytosti, které žijí v jižní části mého světa,
ve Swéru. Samotné slovo Temnář pochází z jazyka toho
světa, Temnaon znamená oheň, nebo také písek, poušť,
dokonce přeneseně světlo. Začala jsem tu přezdívku
užívat kdysi na chatu a tak nějak mi zůstala. Jak jinak říkat
holce, co nosí černé oblečení, když je taková temná, že jo.
Skutečný význam znají jenom moji čtenáři. Je to vlastně
takový můj interní vtípek.
Proč zrovna žánr temné fantasy?
Momentálně Podmoří zařazuji jako směs temné

fantasy a arcanepunku, vzhledem k úrovni magické technologie, kterou obyvatelé tohoto světa disponují. Chtěla
bych se tak vyhnout klasickému řazení fantasy rovná
se alternativní středověk. Pokud už Podmoří odpovídá
nějaké reálné historické epoše, bude to přibližně 18. nebo
19. století. Jak ráda říkám ilustrátorům: smíchej dohromady Biedermeiera s pozdním Lóreniem a máš to tam.
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Abych se vrátila k
otázce. Myslím, že každý
příběh si žádá své. Autor
píše v kulisách, které ho
baví, a o tématech, o něž
se zajímá. Ty škatulky jsou
tu primárně pro čtenáře,
aby se dokázal na knižním
trhu zorientovat. Takže
temná fantasy asi proto,
že existuje spousta knih s
podobnými motivy, které
se k temnější fantastice běžně řadí.
Kde hledáš inspiraci ke zdokonalování svého
smyšleného světa, Podmoří?
Pro inspiraci člověk nikdy nemusí chodit daleko.
Stačí k tomu žít, ona si ho obvykle najde sama. Jak už
jsem zmiňovala výše, v určitých aspektech cíleně čerpám
z historie nebo mytologie. Jindy klidně z vědeckých
článků nebo odborné literatury. Nejlepší nápady ale
člověka stejně napadnou, ani neví jak.
Kromě samotných příběhů máš do detailu
propracované i povahové rysy a životy svých hlavních
postav, jaký k nim máš jako jejich stvořitelka vztah?
Hluboce mateřský. I když jsem občas docela

krkavčí matka, přiznám se.
Je podle tebe možné se jako autor uživit, když
je český trh doslova přeplněný knihami zahraničních
autorů?
Být spisovatelem na volné noze je velice náročné.
V první řadě samozřejmě záleží na tom, jak je člověk dobrý
a umí se prodat. No a potom, jakou má cílovou skupinu a
co píše – jestli erotické romány pro ženy, detektivky, fantastiku, poezii, tady se obvyklá prodejnost hodně různí.
Obecně vzato to ale není povolání, které by si člověk
vybral ze zištných důvodů. Tedy může to udělat, ale brzy
spláče nad výdělkem. Drtivá většina českých literárních
tvůrců normálně chodí do práce a píše po večerech.
Internet je místem, kde jsou tisíce začínajících
rádoby autorů. Jaký máš názor na to, že se v dnešní
době cítí být spisovatelem skoro každý?
Upřímně na tom neshledávám nic špatného,
když parafrázuji Jaromíra Nohavicu „v moři je místa dost“,
stejně tak v kyberprostoru. Je třeba si uvědomit, že tu
sice máme tisíce začínajících spisovatelů, ale pokud jde
o to, napsat povídku nebo román, tak jen velice málo z
nich ten útvar skutečně dokončí, dokáže ho vypilovat do
publikovatelné podoby a výsledek nějak zúročí. Většinou
to končí u dvaceti rozepsaných „kapitolovek“ na dva roky
neaktivním blogu. Reálně ta konkurence není zas tak
velká, jak se zdá. Každý slušně píšící autor má vlastně
šanci prorazit.
Rodí se člověk jako autor, nebo se jím stává v
průběhu života?
Podle mě to v tom člověku musí být. Talent je
sice jenom 10 %, nebo kolik, ale bez něj to prostě nejde.
To ovšem neznamená, že hned sedne a napíše skvělé dílo.
Každý potřebuje životní zkušenosti, znalosti a potřebuje
se naučit řemeslo.
Co by podle tebe mělo patřit mezi hlavní
ideály skvělého spisovatele? Myslíš, že je máš?
Skvělého spisovatele, nebo to, co já považuji za
skvělého spisovatele, podle mě naopak dělá to, že žádné
ideály nemá a vidí svět takový jaký je. Proto jich tolik pije,
bere drogy nebo si prohání kulky palicí, řekla bych. Bez
růžových brýlí se žije těžko.

“Talent je sice jenom 10 %, nebo kolik, ale bez něj to prostě nejde. Každý
potřebuje životní zkušenosti, znalosti
a potřebuje se naučit řemeslo.”
Jsem pragmatik, ne idealista. Mám své cíle a představu o
tom, jak by měl svět kolem mě vypadat. Zároveň si však
uvědomuji, kolik mě bude stát úsilí dosáhnout svého a že
život stejně nikdy neohne hřbet tak, jak člověk chce nebo
potřebuje. Což je vlastně dobře.
16 • Designfreebies Magazine • www.designfreebies.org

Napsat a následně vydat knihu vyžaduje
neskutečné množství úsilí. Myslíš, že se ti posléze tvá
vynaložená energie vrací ve stejné míře? Jak?
Myslím, že nejvíce energie se v člověku nahromadí po dokončení díla. Ten pocit, že jste stvořili svůj
vlastní vesmír pocitů a myšlenek, který teď můžete předat
dál, prostě nejde ničím nahradit. Spoustu síly samozřejmě
spisovateli dodávají jeho čtenáři, zvláště skalní fanoušci,
kteří dění v jeho světě prožívají přímo s ním.
Ale já to víceméně tolik neřeším, baví mě samotný proces
tvorby a publikace knihy. Samozřejmě, člověk má i své
slabší chvilky, protože se občas prostě nedaří. Chce to ale
vytrvat, protože výsledek stojí za to.
Máš kolem sebe široký a věrný fanklub
čtenářů. Co je podle tebe ve tvých knihách hlavním

rysem, který tyto fanoušky přitahuje?
Na tohle by ti asi měli odpovědět sami čtenáři. Já
osobně si myslím, že se jedná o autentičnost. Zní to divně,
když píšu fantasy, ale možná právě proto, se ve svých knihách snažím život popisovat takový, jaký je. Bez příkras.
Fantasy je žánr, kde má člověk spoustu prostoru pro
reflexi, protože není ovlivněn limity reálného světa kolem
sebe. Může vypátrat tu nejhlubší podstatu toho, co se
kolem něj děje a co se snaží zaznamenat. Takže toho
využívám.
Co pro tebe psaní znamená?
Vzduch, který dýchám. Každý člověk má potřebu
po sobě něco zanechat.
Kristýna Klazarová
foto: archiv - Tereza Matoušková

PROJEKT EDISON:

LÍBILA SE NÁM VÍCE SALSA ČI KOZÁČEK?

V posledním únorovém týdnu se na naší škole
málokdo soustředil pouze na jednotvárnou pravidelnou výuku. Ani tomu nejmenšímu žáčkovi nemohla
uniknout nadšená atmosféra, která se šířila pomalu jako
epidemie. Nejenže jsme přivítali výchovný projekt EXIT
TOUR, během kterého jsme měli možnost seznámit
se s liverpoolskou skupinou CENACLE a zúčastnit se
několika zajímavých přednášek, ale především jsme se
stali hostiteli šesti studentů z různých koutů světa. Každý
den nás překvapovaly nové poznatky z jiných kultur,
od tancování smyslné salsy s Ricardem Zavalem z Mexika,
diskuzí o brazilském fotbalu se Sulou Cavalcante až
po psaní čínských znaků se Cindy LU Hsin z Taiwanu.
Přestože stážisté strávili většinu času
v přelidněném Brně se členy studentské organizace

AIESEC, která projekt EDISON zaštiťuje, i zde našli nadšené
posluchače a prožili pár krušných chvilek při odpovídání
na nápadité otázky. Například Ze Fanya z Malajsie se
zamýšlela nad dotazem, z jakého důvodu bývají asiaté
menšího vzrůstu, a ačkoliv se to pečlivě snažila zakrýt
svými vysokými podpatky, i studenti nižších ročníků ji
o pár centimetrů jasně převyšovali. Každý z nás se jistě
radoval nad zjištěním, že naše angličtina obstála v této
konverzační zkoušce.
Hodiny přednášek naplňoval zeměpis, historie, jídlo, tradiční oblečení, festivaly i různé druhy
oslav. Dokázaly nás vtáhnout do cizích prostředí natolik,
že jsme se bavili při hláskování našich jmen na tabuli
s tuniskou studentkou Jou Jou Jaouani, ale téměř plakali
nad situací na Ukrajině společně s Taniou Kichaliuck.
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Na oplátku jsme se i my snažili vyplnit každou
volnou chvilku nějakou aktivitou. Na výletě v Litomyšli
nás nerozladil ani zavřený zámek, rozesmáté tváře
na fotografiích z klášterních zahrad spolu se sochami
Olbrama Zoubka tvoří nezapomenutelnou kombinaci.
Zjistili jsme, že nás všechny baví hrát hry, proto jsme
vyrazili do Pardubic na lasergame a večerem stráveným
na plese jsme našim přátelům dostatečně přiblížili zvyklosti zdejších maturantů a základy společenského tance.
Po několika dnech se stážisty jsme si i my začali
uvědomovat, že vlastně nezáleží na tom, kde se člověk
narodí nebo jakým jazykem mluví. Spojuje nás všechny
touha po přátelství. Z tohoto důvodu se vydali tito

báječní lidé za hranice, aby nám prozradili něco o světě,
který tak dobře znají. Budeme i my mít odvahu a možnost
prezentovat svou zemi v zahraničí?

Lenka Ráčková
Foto: Markéta Popelářová, Sula Cavalcante

KDYŽ NÁMRAZA KAZÍ
NOVINAŘINU

Foto: FB - Školní časopis roku

„Program dne je jasně stanovený,“ říkala jsem
si v duchu sama pro sebe, když jsem se klouzala po
namrzlém chodníku směrem k nově postavenému
ústeckému nádraží. Druhý prosincový den jsem měla v
diáři proškrtnutý růžovou fixou, to znamenalo jediné,
den strávený mimo školu. Jak se ale říká - neříkej hop,
dokud nepřeskočíš. Když jsem se totiž s horkou kávou
v ruce doklouzala až ke vchodovým dveřím nádražního
terminálu, z informační cedule na mě blikal jasný nápis
„vlak nejede“.
Zprvu to vypadalo, že slibně vypadající den se
najednou ocitl v troskách. Komu by se chtělo jít zpátky do
školy, když počítal s tím, že s dalšími dvěma členy redakce
a jedním pedagogickým dozorem stráví den na celostátní
soutěži školních časopisů v Brně? Tak špatně to nakonec
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nedopadlo, do školy jsme se ten den již vracet nemuseli.
Vlastně si ani nemáme na co stěžovat. Do Brna jsme
se dostali a zpátky si navíc dovezli nezapomenutelné
zážitky.
Celé to haló kvůli nejedoucím vlakům bylo
způsobeno námrazou. Ačkoliv bíle obalené třpytící se lesy
kolem vypadaly doslova jako scenérie z Ladova obrázku,
České dráhy tento přírodní úkaz pravděpodobně příliš
nenadchl. V nádražním vestibulu se hromadili lidé, kteří
se nedostali do práce nebo školy. Na tvářích pár studentů
jsem zahlédla děkovný úsměv. Není divu, jen nevděčník
by nebyl rád za nenadálý den volna. Po delším čekání
jsme nakonec chytili malý motoráček, který nás zavezl do
České Třebové. „Třebová je přeci o něco blíže k Brnu než
Ústí,“ povzbuzovali jsme sami sebe během cesty.

“Když jsme vítězoslavně chytili spoj směrem do Ústí, průvodčí nám
pár kilometrů před zastávkou ve Svitavách oznámil, že na další
stanici si máme všichni vystoupit a paní pokladní se zeptat, co dál.”
V České Třebové jsme strávili asi hodinu
a půl čekáním, čtením, pozorováním jiných nešťastných
cestovatelů a opravováním slohových prací (ano, paní
učitelka). V Brně jsme vystoupili přibližně o půl dvanácté - s tříhodinovým zpožděním oproti plánovanému
příjezdu, na soutěž jsme se tedy pochopitelně dostavili
později. Organizátoři prý dokonce ani nepočítali s tím, že
by někdo z nominovaných mohl dorazit až hodinu před
úplným skončením. Nenápadně jsme pronikli na jeden

z novinářských workshopů, snědli přidělenou bagetu
a na vyhlášení jsme dokonce byli oceněni hned dvěma
diplomy. „Cena poroty“ a druhé místo v „Ceně studentů“.
Hurá, hurá, naše práce má nějakou cenu!
Hádáte správně. Ani cesta zpátky se neobešla
bez následků námrazy. Paní, které obsluhovaly zákazníky
na pokladnách a informacích, byly již pochopitelně
unavené a podrážděné, protože nejeden zákazník
jim přičetl vinu na nejedoucích vlacích. Když jsme
vítězoslavně chytili spoj směrem do Ústí, průvodčí nám
pár kilometrů před zastávkou ve Svitavách oznámil, že na
další stanici si máme všichni vystoupit a paní pokladní
se zeptat, co dál. Jistě chápete, že unavení po celodenním shánění těch správných vlakových spojů, nás tato
novinka příliš nenadchla. Domů jsme se dostali nakonec
až díky rodiči jednoho z nás, který nás ve Svitavách
přibral do auta a zavezl až do naší sladké domoviny.
Na celou cestu ale vzpomínáme s úsměvem na
tváři a to je to nejdůležitější. Člověk může mít program
dne naplánovaný do posledního puntíku, pokud do něj
však zasáhnou vnější okolnosti, plán musí jít stranou.
A i takto nepříjemné situace mají své pozitivní stránky.
Lidé, kteří by se za normálních okolností bez povšimnutí
jen minuli, se ve vlacích a na nádraží dávali do řeči,
předávali si informace, vzájemně si postěžovali. Vlastně
začínám i pochybovat o správnosti zvoleného nadpisu
tohoto textu. Vždyť právě ona námraza způsobila, že
jsem se k napsání tohoto článku dostala. Tak tedy, ať žije
námraza a novinařina!
Markéta Popelářová
Foto: FB - Školní časopis roku
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HLOUBKA
OSTROSTI
aneb Důraz na detaily
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“Jedním z nejzákladnějších poznatků je hloubka ostrosti. Jedná se v podstatě o vzdálenost mezi nejbližším a nejvzdálenějším ostrým bodem na fotografii.”

Jak už mnozí víte, fotografování není pouze o tom, umět stisknout tlačítko spouště a fotku upravit ve Photoshopu. Nejen, že teorie
fotoaparátu a všeho kolem něj je poměrně složitá, ale než obraz vyfotíte, měli byste vědět, jak fotoaparát pracuje a jak nastavit vše potřebné k tomu,
abyste vyfotili co nejkvalitnější fotografii.
Jedním z nejzákladnějších poznatků je hloubka ostrosti. Jedná se v podstatě o vzdálenost mezi nejbližším a nejvzdálenějším ostrým
bodem na fotografii. Základní myšlenkou je, že některé části jsou ostré, jiné ne.
S hloubkou ostrosti si můžete hrát dle libosti a zaostřit si právě na to, co v danou chvíli preferujete. To mám na hloubce ostrosti nejradši.
Může mít různé rozměry a je jen na vás, jaké si nastavíte.
Mám tu pro vás na ukázku pár fotek, abyste mohli vidět, jaké může mít vaše hraní výsledky. Černobílé fotky jsem zvolila z toho důvodu,
Foto a text: Michaela Lžičařová
že právě na nich hloubka ostrosti nejlépe vynikne.
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SLUNEČNÍ ZNAMENÍ
V minulém čísle jsme si představili tři znamení zvěrokruhu - Vodnáře, Ryby
a Berana. Dnes bych vám chtěla přiblížit charakterové rysy dalších v řadě,
konkrétně Býka, Blížence a Raka. Poznáte v nich někoho ze svých blízkých?
BÝK
...se narodil v období 21.4.-21.5
Z býčích zápasů by se mohlo zdát, že je býk velmi agresivní a výbušný, ale hlavním
povahovým rysem Býků je klidnost a trpělivost. Býci jsou často uzavření, nemají touhu si
sednout s přítelem a vypovídat se. Potřebují k životu pocit jistoty, ke kterému si dopomáhají
tím, jak dbají na formy chování, na styl oblečení a bydlení. Vědí, jak zacházet s penězi,
znají hodnotu věcí i majetku a všechno své úsilí vkládají do jeho získání. Pro svou rodinu
chtějí jen to nejlepší. V práci jsou to velmi spolehliví a pracovití zaměstnanci. Vědí, co
je to povinnost, a tak se snaží nepodlehnout pohodlnosti. Sportu se nebrání, ale ani ho
nevyhledávají. Radši si zajdou do galerie nebo si přečtou knihu. Ze slavných osobností se
jako Býk narodili: Dáda Patrasová, Jiřina Bohdalová, William Shakespeare nebo Salvador Dalí.

BLÍŽENCI

... se narodili v období 22.5.-21.6
Lidé narození ve znamení Blížence jsou inteligentní a bystří. Mají zájem o světové novinky,
ve kterých hledají výhody a které prezentují přátelům. Často naráží na nepochopení
konzervativců. Tím, jak řeší problémy a vystupují ve společnosti se vám můžou zdát povrchní. Jde jen o to, jak moc si je pustíte k tělu. Pak už se vám třeba povrchní zdát nebudou. Vládce
Blíženců je planeta Merkur, která jim dala do vínku spisovatelské a řečnické vlohy, což z nich
dělá dobré kandidáty na žurnalisty. Nelpí na žádných zásadách a jsou schopni přiznat sobě
i okolí svoji chybu. Problémem je pro ně jejich mnohostrannost. Kvůli ní se déle rozhodují
v zásadních životních okamžicích. Tito lidé oplývají flexibilitou. Kdekoliv na světě se budou
cítit jako doma. Mají snahu se stále pídit po zážitcích, které umějí poutavě sdělovat, ale nikdy
se z nich nestanou fanatici, kteří by radikalizovali ostatní. Ze známých osobností se jako
Blíženci narodili: Jiří Voskovec, Libuše Šafránková, Marilyn Monroe nebo John F. Kennedy.

RAK
... se narodil v období 22.6.-22.7
Znamení Raka ovládá Měsíc, který způsobuje výrazné citové založení, zdrženlivost
a nesmělost. Jejich chování je závislé na náladách a tak se upínají k psychicky silnějším
partnerům. Potřebují ve svém životě oporu. Tito lidé často podléhají svým romantickým snům a i přesto, že milují svou rodinu a domov, jsou schopni to všechno
opustit. Raci bývají velmi umělecky založení a tak se z nich stávají malíři, spisovatelé
nebo zpěváci. Pokud se jedná o finance a životní úroveň, vědí, jak se o ni postarat.
Dokáží své rodině zařídit pohodlný život a útulný domov. Sice se moc neprojevují,
v podstatě jsou to introverti, ale jsou velmi inteligentní. Jako Raci se narodili: Jan Neruda,
Karel Gott, Jiří Grossmann, Josef Jungmann, Meryl Streep nebo Louis Armstrong.
“Cokoliv, co tu popisuji, může, a nemusí být pravda. Je na vás jestli si z toho něco odnesete, nebo ne. Ale nikdy se na něco takového
nevymlouvejte. Nebylo by správné nepřiznat chybu a jenom na to říct: „Já už jsem se tak narodil. Jsem totiž rak a ten často opouští
své partnery. Mám to v horoskopu!“ Myslím si, že byste toho člověka spíše ještě víc naštvali, než mu dali pádný důvod, proč jste
udělali to či ono. V příštím čísle se můžete těšit na další a poslední tři znamení - Lva, Pannu a Váhy.”
Zdroje:
http://znameni-zverokruhu.najdise.cz, http://commons.wikimedia.org/wiki/Zodiac
Petra Wollmannová
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VÁCLAV HAVEL: POKOUŠENÍ
Účastnil jsem se onehdy jedné přátelské
intelektuální sešlosti a do fóra byla položena otázka, jak je to
s Havlovými hrami; jestli jde o módní nafouklou bublinu,
nebo jestli snad stojí za pozornost a proč. Ti, kdo se k tomu
vyjadřovali, se rozdělili zhruba na polovinu: jedni tvrdili, že
je to neoslovilo, že znají kousek a nic dalšího znát nechtějí,
že tomu nerozumějí, že je to divné. Druzí byli naopak
pro Havlovo divadlo zaujatí až nadšení; když jsme se ale
pokoušeli vyjádřit, čeho si ceníme (konkrétně kterých her
a obecně kterých prvků), skoro každý mluvil o jiné stránce
jeho tvorby.
Zeptal jsem se na Havla i v maturitních ročnících,
dost marně; s výjimkou společné školní akce se k Havlovu
dramatu téměř nikdo nedostal.
Místo všeobecného přehledu se tu zaměřím na jedinou
hru, kterou mám ve zvláštní oblibě: Pokoušeníi.
Když na sklonku devětaosmdesátého padla
komunistická totalita, vnímali jsme to v některých univerzitních kruzích nejen jako změnu politického systému, ale
jako součást širšího a dalekosáhlejšího obratu: přelomu
mezi novověkem a dobou nastupující. Zdeněk Neubauer
to vyjádřil v březnu roku 1990 přednáškou Marxismusdarwinismus – učení novověkuii , později i textem Pád
totality a konec vědeckého světonázoruiv . Nešlo tam o kritiku samotné novověké vědy, ale ideologií, které na jejích
základech vyrostly a které její postavení absolutizovaly. Havlovo Pokoušení vzniklé v osmdesátých letech se
vymezuje právě proti takové totalitě scientistické.

Dějištěm hry je jakýsi ústav s neurčitě přírodovědným
či lékařským zaměřením. Původně snad výzkumný, ale
o nové poznání tu dávno nejde: jde o osvětu či přímo
propagandu, o úřední vykazování a zejména o udržování
názorů v předepsaných mezích.
„PRIMÁŘ: ‚(…) Je na nás zkrátka stále účinněji naléháno,
abychom přešli do ofenzívy, to znamená, abychom začali
rozsáhlou publikačně-popularizační, výchovně osvětovou,
badatelskou i individuálně terapeutickou vědeckou prací
konečně nějak čelit (…) určitým sice jen ojedinělým,
nicméně přesto alarmujícím projevům různých iracionalistických nálad, objevujících se hlavně u jisté části mladé
generace a vyrůstajících z nesprávného (…) chápání systémové komplexnosti přírodních dějů a historické dynamiky
civilizačních procesů.‘“v Nabubřelé fráze, nesrozumitelné
ptydepe oficiální struktury se zjevným cílem: regulovat
lidské vědění.
Tuctoví zaměstnanci instituce nijak nevybočují z její
celkové šedé průměrnosti – až na jednoho: vědeckého
pracovníka Jindřicha Foustku. Jeho touha po poznání
se sice neprojevuje nijak výrazně, ale doma, v soukromí,
mimo dohled nadřízených se aspoň pokouší o přístup
k nepovolenému vědění: zahrává si s magickými experimenty.
Jeho snahám vychází vstříc kulhavý invalidní důchodce
Fistula, který mu slíbí opravdové zasvěcování. K žádnému
zasvěcení však víceméně nedojde, jakékoliv poznání
je tu vždy znovu rozptýleno vzájemným podezíráním,
obviňováním, výčitkami,
sebeobhajobami,
pokusem uhrát situaci na
všechny strany, udržet si
pozici. Dál než ke koketování s alternativou se
Foustka nedostane –
a i na ně doplatí.
Druhou linii hry
představuje Foustkův
vztah k ženám. Foustka
je svobodný, schází se ale
s kolegyní Vilmou.
Ani jejich „láska“ za
moc nestojí, tak jako
dění v ústavu se točí v
rutině, frázích, neustálém
reflektování,
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“Zeptal jsem se na Havla i v maturitních ročnících, dost marně; s výjimkou společné
školní akce se k Havlovu dramatu téměř nikdo nedostal.”
postupně i lžích, pomluvách a žárlivosti.
Do toho výrazně vstupuje sekretářka ústavu
Markéta, která inspiruje Foustku k tomu, aby svou touhu
po hlubším poznání vyjádřil nahlas („‚jako by si kosmos
přímo předsevzal, že jednoho dne sám sebe takto našima
očima spatří a otázky, které si tu teď spolu klademe, takto
si našimi ústy položí?‘“ ), a v reakci na to se do něj zamiluje
naprosto bezprostředně; je to nejopravdovější postava
hry, ale tím zároveň zcela naivní a prohrávající – a Foustka
si s její láskou neví rady.
Třetí, svým způsobem základní, svým způsobem
naopak banální linií, je „boj o křesla“, kdy Foustka i ostatní
lavírují mezi úzkou spoluprací s primářem („‚Chtěl byste být
mým zástupcem?‘“vi ) a mezi hrozbou ztráty místa a výpovědi
z ústavu. Situace, kdy je každý pod dohledem, téměř
každý donáší a každý se nakonec snaží jen udržet si vlastní
postavení, ani nemůže dlouhodobě dopadnout jinak než
špatně: že je Fistula nasazený provokatér a Foustkova
dvojí hra je nakonec veřejně odhalena, to vlastně působí
jako úlevné vysvobození z toho neřešitelného propletence
průměrných sobeckých zájmů.
Celé je to vlastně opakovaný pád do povrchnosti,
do banality: místo moudrosti jde o chytračení, místo lásky
o psychologicky reflektované kontakty, místo životního
příběhu a tvůrčího díla jde o marné lpění na zbytečném
zaměstnání.
A přesto se i zde jedná o pradávné faustovské
téma. To nejslavněji ztvárnil Goethe (kde jsou ty časy,
co jsme během Semináře starých textů četli na školní
půdě Fausta!), ale má i podoby jiné, ušlechtilé i pimprlové, starobylé i moderní. V malé české karikatuře se stále

alespoň v náznacích odehrává drama úsilí o poznání,
o lásku, o spásu. Foustka šance měl, měl je do poslední
chvíle. Kdyby uposlechl hlasu „kosmické“, „astrální“ hudby,
která má znít mezi obrazy … Kdyby neuhasil hořící svíčky
a nepošlapal křídový kruh ve svém bytě … Kdyby si
veřejně stál za tím, co soukromě říkal Markétě … Kdyby
se přimkl k Markétě bez ohledu na následky … Kdyby
aspoň dokázal důvěřovat Vilmě … Kdyby poslechl intuici
své bytné, paní Houbové … Kdyby se nepokusil podvést
Fistulu … Je to i varování pro nás, kteří děláme kompromisy až příliš snadno.
Podle Zdeňka Neubaueravii je klíčem jak k
tradičnímu Faustovi, tak k příběhu doktora Foustky působení
duše, animy. Jak v podobě dívčí postavy (anima je jedním
z archetypů podle C. G. Junga, v textu hry zmíněného) –
tedy Markétky ve Faustovi a Markéty zde – tak v podobě
„kosmické“ moudrosti, duše světa, Animy mundi. Obě dvě
(pokud nakonec nejsou jedna jediná) nejen pokoušejí,
ale skutečně vyzývají muže/rytíře/mudrce na cestu lásky,
poznání a spásy. Je úkolem rozeznat je a nezradit je; jak
v dobách dávných učenců, tak v době dnešní.
Musím se sám přiznat ke své nevzdělanosti: hru
jsem dosud v žádné inscenaci neviděl, pouze jsem ji četl
– což jí určitě řadu dimenzí ubralo. Nejsem v tom sám;
i neoficiální intelektuálové v osmdesátých letech se se
hrou seznamovali mimo divadelní prkna – díky Havlově
magnetofonové nahrávce. I tak na ně ale zapůsobila
natolik silně, že vyvolala vlnu reflexe, z níž vzešel celý
samizdatový sborník, nedávno vyšlý knižněviii. Téma žije
a promlouvá.
Pavel Holásek

HAVEL, Václav. Pokoušení: Hra o deseti obrazech. In: HAVEL, Václav. Largo desolato. Pokoušení. Asanace. Praha: Artforum, 1990, 105 - 211.
http://bio.natur.cuni.cz/~leb/historie.php?skrok=1989/1990
iii
NEUBAUER, Zdeněk. Pád totality a konec vědeckého světonázoru. Přítomnost 2 (3) str. 8-9; též SciPhi 1991, 1 str. 81-85; italský překlad: La caduta del
totalitarismo. La Nuova Europa (1992) 1 (2) str. 81-89.
iv
HAVEL, V. op.cit., s. 119 – 120.
v
HAVEL, V. op.cit., s. 137.
vi
HAVEL, V. op.cit., s. 143.
vii
NEUBAUER, Zdeněk. Faustova tajemná milenka. In: Pavel Bratinka [et al.]. Faustování s Havlem: úvahy o archetypu Fausta nad evropskými kulturními
dějinami a nad Havlovou hrou Pokoušení. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010, 102 - 148. ISBN 9788090351837.
viii
BRATINKA, Pavel [et al.]. Faustování s Havlem: úvahy o archetypu Fausta nad evropskými kulturními dějinami a nad Havlovou hrou Pokoušení. Vyd. 1.
Praha: Knihovna Václava Havla, 2010. ISBN 978-809-0351-837.
i

ii

Foto: http://wp.production.patheos.com/blogs/acatholicthinker/files/2014/02/Cudl%C3%ADn.jpg
http://mucl.cz/customers/mucl/ftp/Image/V%C3%A1clav%20Havel.JPG
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MUSÍM, NEBO NEMUSÍM?
				
Jarní prázdniny v době
vydání tohoto čísla patří minulosti. S velkou pravděpodobností
byly nabité zážitky, setkáváním
s přáteli, kulturními a sportovními
akcemi, dobrou pohodou, ale dost
možná i nějakými povinnostmi
a úkoly (ne nutně školními, ovšem
těmi určitě taky). V souvislosti s tím
mě napadá jedna zajímavá otázka.
Kolik z nás za prázdniny řeklo: “Moc
rád bych šel bruslit (kreslit, péct
narozeninové dorty, střílet sluky,
... - doplňte dle sebe), ale musím
si jít koupit nové akvárko (venčit
psa, slepovat střepy z čínské vázy,
zkouknout celou nekonečnou Ulici,
... - doplňte opět podle svého)?

Přiznejme si to. Prostě se vymlouváme! Vždyť kolik těch věcí
doopravdy musíme? Když se nad tím tak zamyslíme, člověk
doopravdy musí máloco. A pokud se zamyslíme opravdu
důkladně, možná dojdeme k závěru již mnohokrát předtím
vyřčenému - že člověk musí jen umřít. V podstatě stejnou
myšlenku vyjádřil Jan Werich slovy: “Kdo chce, hledá
způsob, kdo nechce, hledá důvod.” Snad až příliš často
se obrňujeme větami jako “musím ještě” nebo “nemůžu,
protože”. Nelžeme ale tak trochu i sami sobě do kapsy?
Možná si říkáte, že učitelce se to mluví, protože
ta nemusí psát úkoly, zpracovávat eseje, sepisovat kompozice, rýsovat výkresy nebo vytvářet prezentace. Budete
se divit, ale i učitelé (a učitelky jakbysmet) mohou mít
potíže s vyjadřováním - i my říkáváme, že musíme opravovat či zadávat úkoly, eseje, kompozice, výkresy či prezentace. Jenže vtip je v tom, že nemusíme. A vy také ne.
To, co děláme, je totiž výsledkem našeho svobodného rozhodnutí. A to bychom si měli uvědomit v prvé
řadě. Nejsme otroky nějakého vnějšího tlaku, nestojí nad
námi neoblomný dozorce s paralyzérem, který užuž čeká
na naše neuposlechnutí rozkazu. Největším (a dalo by
se možná říci i jediným) dozorcem jsme si my sami. Tím
nechci říct, že vnější tlak neexistuje - ano, učitelé vyžadují
plnění úkolů (a mají k tomu dost často i dobré důvody),
to je bezesporu vnější faktor. Jenže student se může
svobodně rozhodnout - zda chce ve studiu pokračovat

(a tedy plnit to, co se po něm žádá), nebo zda si vybere
jinou dráhu, třeba pokladní v supermarketu. Není ale
nucen, nakonec si volí sám, svobodně. Svoboda totiž
neznamená jen to, že nás nikdo neomezuje, ale že za svá
rozhodnutí neseme zodpovědnost a přijímáme následky.
Kam tímhle vším mířím? K tomu, že je až přliš
nadnesené, když student během jarních prázdnin se
zkroušeným výrazem prohlásí: “Moc rád bych s vámi
vyrazil na lyže, jenže musím ještě napsat slohovku.” Proč?
Protože za prvé by se dost možná daly nakombinovat
oba programy ke spokojenosti všech (včetně češtináře/
češtinářky) a protože za druhé nemusíme užívat zaklínadlo “musím”, ale můžeme úplně normálně popsat
skutečnost, třeba slovy: “Rád bych s tebou jel na lyže, ale
zároveň bych rád napsal slohovku, protože když ji nenapíšu,
dostanu pětku a ten slohový útvar se ani nenaučím.”
A i v tomto spočívá kouzlo mezilidské komunikace - v hledání co možná nejlepšího/nejvhodnějšího/
nejpřesnějšího/... prostě NEJ pojmenování. A tak nám
všem přeju, abychom se neztratili v moři úkolů a abychom
uměli vyjádřit skutečně to, chceme. Hodně štěstí.
Magda Kovářová

Foto: http://memecreator.cz/meme/mwrbgi
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MŮJ ROK

MATYÁŠ PINKAS

NA NOVÉM ZÉLANDU

Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké by to bylo stát se na rok studentem střední školy na opačném konci světa?

S Matyášem Pinkasem jste se
před více než rokem mohli
běžně setkávat na chodbách
našeho gymnázia.
Na podzim roku 2013 se však
rozhodl změnit prostředí
a zároveň zlepšit svoji
angličtinu, proto sbalil svoje
kury a zamířil na Nový Zéland. Z původních několika
měsíců se nakonec stal celý
rok. Jaké dojmy v něm tato
různorodá země zanechala?
A líbila se mu více tamější
škola nebo ta naše?
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Byl pro tebe přesun ze
slunečného Nového Zélandu do
studené České republiky obtížný?
Výrazný šok to nebyl. Na Zélandu
je léto, počasí je ovšem často
nepředvídatelné a já jsem odjížděl
zrovna v období, kdy takové horko
nebylo. Na české podmínky jsem
přesto moc připravený nebyl,
na letišti jsem měl jen žabky.
Kde přesně jsi na Zélandu
pobýval? A za jakým účelem jsi
tam letěl?
Městečko, ve kterém jsem bydlel,
se jmenuje Paraparauma, má asi
patnáct tisíc obyvatel a nachází
se na jihu severního ostrova.
Na Nový Zéland jsem jel hlavně
s cílem naučit se mluvit anglicky.
Měl bych se přiznat, že nejprve se
mi nikam vycestovávat nechtělo.
Tady na gymplu se mi líbilo, mohl
jsem se flákat (smích). Nakonec
jsem se ale i díky iniciativě
rodičů odhodlal a jsem za to rád.
Proč sis jako cílovou destinaci
vybral právě Zéland?

Možností na výběr jsem měl
samozřejmě více. Mám na mysli
například Anglii, Spojené státy
a podobně. Řekl jsem si ale, že
když už někam pojedu, tak aby to
stálo za to. A Nový Zéland je hlavně
u Čechů velmi populární země.
Co všechno jsi viděl
a navštívil?
Cestoval jsem hodně po okolí
Paraparauma, na výlety jsem
vyjížděl skoro každý víkend.
Během dvoutýdenních prázdnin, které následují po ukončení
každého čtvrtletí, jsem vyjížděl
i na vzdálenější místa a na jižní ostrov.
Kde jsi po celý rok bydlel?
Pobýval jsem u hostitelské
rodiny, která v mém případě ani
tak nebyla rodinou – bydlel
jsem u jedné postarší paní.
Jaký dojem v tobě země
zanechala?
Bezpochyby bylo zajímavé poznat
odlišnou kulturu. Poznal jsem věci,
které byly v porovnání s českými
daleko lepší, ale i naopak. Velice

odlišný je například školský systém. Místo gymplů nebo
učňáků mají tzv. college. Zásadním rozdílem je, že v posledních třech letech na této škole se rozvrh každého studenta
skládá jen z povinně volitelných předmětů. Já konkrétně
jsem měl matematiku, fyziku, chemii, tělocvik, angličtinu
a předmět zvaný „study“, ve kterém jsem se mohl učit to, co
jsem chtěl, případně jsem dodělával nějaké úkoly a podobně.
Byl jsi s jejich způsobem výuky spokojený?
Je velkou výhodou, že mají větší prostor věnovat se
tomu, co je opravdu baví a zajímá. Na druhou stranu
české školství je v některých směrech asi kvalitnější.
To novozélandské není tolik efektivní – mluvím teď
konkrétně o množství informací, které se po studen-

tech vyžaduje. I když u nás stejně většinu věcí člověk
na konci gymplu zapomene, takže to v podstatě vyjde
nastejno (smích). Teoreticky bychom na tom ale měli být lépe.
Zaznamenal jsi ve své angličtině velký pokrok?
Bezpochyby. I když má někdo talent na jazyky a doma
často kouká na anglické seriály, stejně se to nevyrovná
tomu, když na celý rok vycestuje do zahraničí a anglicky
musí mluvit sedm dní v týdnu. Co se týče jejich akcentu,
všichni obyvatelé anglicky mluvících zemí vám budou
tvrdit, že novozélandský přízvuk je poměrně zřetelný,
sami Novozélanďané to ale popřou. Jejich zlozvykem je,
že hlásku „e“ často vyslovují jako „i“. Díky tomu pak slova
jako „bear“ (medvěd) a „beer“ (pivo) zní velmi podobně.

“Pokud například přijde do obchodu pět
lidí, z nichž jeden u sebe nebude mít
občanku, pivo neprodají nikomu z nich.”

Jak jsou na tom Novozélanďané s pitím alkoholu?
Je jasné, že pijí. Jsou však více striktní a dávají si
pozor, komu alkohol v obchodech prodávají. Pokud
například přijde do obchodu pět lidí, z nichž jeden
u sebe nebude mít občanku, pivo neprodají nikomu
z nich. Na druhou stranu je však povoleno pít i před
dosažením osmnácti let, ale jen pod dohledem rodičů.
Posteskl sis v průběhu celého roku na něco
z Česka, co na Zélandu nebylo k mání?
Určitě mi chybělo naše jídlo. Nový Zéland je totiž v
podstatě mladá země, tudíž žádnou tradiční kuchyni nemá.
Ve velkém také přebírají americkou kulturu, o fast foody
opravdu není nouze. V důsledku mixování kultur se na
Zélandu střetávají i kuchyně ze všech zemí světa, není
problém sehnat indické, vietnamské nebo thajské jídlo. Ale
zkrátka české jídlo je české jídlo. Na to jsem se těšil nejvíce.
Markéta Popelářová

Foto: Archiv - Matyáš Pinkas
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PAN KOLOMAZ SE ČERTŮ NEBOJÍ!
SLOHOVÁ PRÁCE - VYPRAVOVÁNÍ
Byla to tehdy náramná událost! Psal se
rok 1910 a bohatý majitel jedné ostravské hutě
si pořídil automobil značky Laurin a Klement o impozantním výkonu 65 koní. Kluci běhali v prachu za vozem,
pánové si rovnali na nose cvikr, aby lépe viděli, a chudák
stará Pešková si stáhla šátek do očí, klekla u krajnice,
křižovala se a volala celá vyděšená: „Panenko skákavá,
Luciper jede…!“ A někteří jí věřili – rudě červený lak auta
házel odlesky na všechny strany, motor dupal a funěl
a výfuk prskal ostošest, jako by se stroj skutečně přiřítil rovnou z výhní pekelných. Skupinka mužů v módních oblecích
vzrušeně zatleskala, když kolem ní automobil prosvištěl.
A jak si pánové užívali té krásné vůně benzínu! Smáli se
a nadšeně se plácali po ramenou. To dámy, v dlouhých
sukních a s krajkovými paraplíčky, tak unešeně nevypadaly.
Oblaka dýmu je rozkašlávala, prášilo se jim na drahé šaty
a z toho hluku bolela hlava. Naštěstí si tenkrát tu slávu
nenechal ujít jediný gentleman z širého okolí, a tak bylo o
ženy náležitě postaráno – v nejslabších chvílích jim muži
nabídli rámě, aby se společně prošli v nedalekém parku.
Rudý automobil se zatím klidně valil po trati.
Ale najednou začal zvláštně poskakovat! Nikdo v publiku si

toho zřejmě nevšiml, avšak pan Kolomaz, který svůj nový
vůz hrdě řídil a kynul za jízdy všem známým v obecenstvu,
si nevrle poposedl, až kožený potah sedaček zavrzal. Co to
má znamenat? Auto s ním házelo čím dál víc ze strany na
stranu a zpod kapoty se vmžiku valil kouř černý jako uhel.
To už se zdálo podezřelé i ostatním. Ženy se otáčely ke svým
manželům s otázkou, zda je tohle normální, a páni, vyvedení z míry, pouze zmateně krčili rameny. „Vrrzzz!“ ozvalo
se pak a všichni rázem ztichli. Auto sebou zahrkalo, zalapalo po dechu a nakonec z výfuku vystřelilo poslední tmavý
obláček. Zůstalo stát bez hnutí uprostřed prašné cesty
a vyděšení diváci s otevřenými ústy jen němě přihlíželi.
Pan Kolomaz zdrceně sestoupil z místa za volantem a nevěřícně zatřásl hlavou. Brejličky mu při té nehodě
celé zčernaly od kouře, a proto je zbrkle otřel do bílého
kapesníčku. Lidé si cosi šuškali a ti v zadních řadách
natahovali krky, aby o nenadálou tragédii nepřišli. Pan
Kolomaz si natočil knír a osušil zpocené čelo. Co dělat?
Nemohl si dovolit takovou ostudu a nechtěl diváky
zklamat! To mu byl čert dlužný! Zahlédl v publiku starou
Peškovou a v hlavě se mu náhle rodil prapodivný plán
– nebyl si jím ani trochu jistý, ale rozhodl se riskovat.

Zdroj fotografie: foter.com

28 • Designfreebies Magazine • www.designfreebies.org

“Autosebou zahrkalo, zalapalo po dechu a nakonec z výfuku vystřelilo poslední tmavý
obláček. Zůstalo stát bez hnutí uprostřed prašné cesty a vyděšení diváci s otevřenými
ústy jen němě přihlíželi.”
Posunul si buřinku do týlu a rozhlédl se. „Dámy
a pánové, zdánlivá komplikace, jejímiž svědky jste se právě
stali, není vůbec tak hrozná, jak vypadá!“ V davu to nervózně
zašumělo, pan Kolomaz však co nejjistěji pokračoval: „Slíbil
jsem mimořádnou podívanou a tohle je teprve začátek
dnešního programu. Ukázal jsem vám nový vůz, ovšem teď
přišel nečekaný, šokující zvrat a o to přesně šlo! Jste jistě
k smrti napjatí, jak bude představení pokračovat.“
Obecenstvo ožilo, někdo dokonce zatleskal. „Avšak teď,
v přesné poledne, si musíme oddychnout, občerstvit se
během krátké přestávky. Navštivte kavárnu v Dolní ulici, kde
je pro vás připraveno malé pohoštění, nebo se projděte v zahradách! Podívaná pokračuje od třinácté hodiny odpolední!“
Zatímco se lidé vytráceli, panu Kolomazovi
pracoval mozek na plné obrátky. Jakmile dav značně
prořídl, vyrazil pan Kolomaz za starou Peškovou. Cosi
jí živě vysvětloval a spiklenecky šeptal, ale ona spustila
na plné kolo, že nic takového neudělá, že s tou pekelnou příšerou nechce mít nic společného. Nakonec jí pan
Kolomaz musel slíbit uhlí ze svých hutí na rok zdarma.
Tím se Pešková nechala docela ochotně uplatit. Doběhli
pro Josku, patnáctiletého vnuka staré Peškové. Kudrnatý
Joska byl odjakživa pro každou špatnost a plán těch dvou
kujónů se mu náramně zamlouval. Pešková rozlomila
v půli suchý rohlík, jejž si přinesla na svačinu, a zastrčila

ho Joskovi do vlasů mezi kudrny jako čertí rohy. Hotový
pekelník! Už jen umazat tváře, pořádně vypláznou jazyk
a na krk navléct řetěz. Lidé se právě scházeli. Plni očekávání
se řadili podél cesty. Každý toužil ulovit nejlepší místo.
„Blllll!“ zaburácel náhle Joska a v dokonalém
převleku se vynořil zpoza červeného vozu, řinčel řetězy
a kroutil se děsivě kolem automobilu. Diváci se lekli,
několik žen vykřiklo. Vtom na scénu rázně vtrhla Pešková
v roli nebojácné smrtelnice. „Vezmi si ten strašný stroj,
tu ďáblovu mašinu! Odnes ji zpátky, tam, kam patří! Do
pekla!!“ zakřičela vztekle, až Joska uskočil. Čert v tu ránu
popadl velkou černou plachtu (dosud schovanou za autem)
a efektně s ní švihnul vzduchem. Publikum okouzleně
vydechlo. Plachta dokonale přikryla celý automobil
i samotného Josku, jenž se pod ni obratně skrčil. Pešková
poutavý výjev zakončila dramatickou pózou s rukama
nataženýma k nebi. Obecenstvo aplaudovalo a výskalo.
Chtělo ještě jednou vidět čerta a především režiséra,
pana Kolomaze. Pešková se triumfálně klaněla, Joska se
svíjel smíchy a pan Kolomaz spokojeně přijímal gratulace.
V duchu žehnal staré Peškové i rozvernému Joskovi – oba
zvládli působivé divadýlko na výbornou. Za tu trochu uhlí
to určitě stálo. A pan Kolomaz se zařekl, že svůj vůz dá
co nejdřív zase do pořádku. I kdyby se měl upsat čertu!
Martina Janáková, 8.B

QUOTES

aneb Když slavní promlouvají...
„Žádné množství pokusů nikdy
nemůže dokázat, že jsem měl
pravdu. Jediný pokus však kdykoliv
může dokázat, že jsem se mýlil.“
– Albert Einstein
Zdroj fotografie: http://www.deluxebattery.com/
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VŠUDYPŘÍTOMNÁ

FILMOVÁ OCENĚNÍ
Na únor se těšili snad úplně všichni. My studenti (a určitě i učitelé) jsme se nemohli
dočkat jarních prázdnin a herci a jiní zastupitelé filmařství zase předávání cen Oscara.
Prázdniny jsou za námi, všichni jsme si je jistě užili. Ale jak se vedlo té druhé skupině?

OSCAŘI
Letošní ročník se podle mnohých zbytečně táhl
a napínal. Žádná filmařská bomba kromě Hobita,
který zůstal neoceněný, loni nevybuchla; takže
jsme ani nemohli tipovat, kdo by se jak mohl umístit.
Po tradičním příchodu a focení pro bulvár následoval zlatý
hřeb večera - předávání zlatých sošek a vyjádření uznání
tvůrcům. Ti pak své úspěchy oslavili na navazující bouřlivé
VIP afterparty, kde se tancovalo, jedlo a hlavně pilo.

Alejandra Gonzáleze Iñárritu (nejlepší film, režie, kamera
a původní scénář), poté také se čtyřmi, i když méně
významnými Oscary skončil Grandhotel Budapešť
od Wesse Andersona (make-up, kostýmy, výprava, hudba).
Jako nejlepšího herce a herečku Akademie shledala Eddieho
Redmaynea (Teorie všeho) a Julianne Moore (Stay Alice)
ve vedlejších rolích pak J. K. Simmsonse (Whishplash)
a Patriciu Arquette (Chlapectví). Cenu za nejlepší adaptovaný scénář získal Kód Enigmy, za nejlepší celovečerní
dokumentární film Citizenfour, za nejlepší zahraniční film
si prvního Oscara v historii odneslo Polsko za film Ida.

A jak to tedy vlastně dopadlo?

Foto: http://assets.nydailynews.com

Nejvíce sošek (čtyři) získal Birdman od režiséra

ČESKÝ LEV
I my Češi jsme
si mohli vychutnat vlastní formu
Oscara, a to Českého lva. V sobotu se všechny známé
i neznámé české filmové tváře sešly v pražském
Rudolfinu, aby si stejně jako jejich američtí kolegové
vyslechli výrok Akademie.
Celým večerem provázela moderátorka Lucie Výborná
(nejen jménem, ale i vystupováním) a napjatou atmosféru
odlehčilo ženské kvarteto z Hamburku, které tedy dokázalo s nástroji předvádět skutečné zázraky. Ceny předávali
významní čeští lékaři a na začátku se objevil i Jim Carrey,
o němž nikdo neví, jestli byl pravý nebo falešný.

30 • Designfreebies Magazine • www.designfreebies.org

A kdo se těší ze skleněné trofeje?
Nejlepším filmem byla zvolena Cesta ven od Petra
Václava, pojednávající o životě Romů. Snímek bodoval
v souboji o nejlepší scénář, režii, zvuk, střih, kameru
a herečku v hlavní roli (Klaudia Dudová). Tři bratři si
vysloužili skleněný kužel za kostýmy, masky a filmovou
scénografii. Díra u Hanušovic vynesla cenu hned třem
hercům - za hlavní roli Ivanu Trojanovi, kterého můžete
znát z dokonalých reklam na T-Mobile, Jaroslavu Pleslovi
za roli vedlejší a Lence Krobotové za vedlejší roli ženskou.
Dále byl oceněn snímek Fair play (cena ČSFD) a Olga
(dokument o Olze Havlové).
Logo: http://www.filmcz.

Natália Kudrnová

Jaro nám pomalu začíná a mnozí z vás vymění
knihy za běžecké boty, kola či kolečkové
brusle. Doufáme ale, že kromě nás se tu
najdou vášnivý čtenáři, kteří nevědí, po které
literatuře sáhnout, nebo ti, co touží po inspiraci. Věříme, že náš skromný výběr knih vás na
četbu dostatečně navnadí.

KNIHY
1.

ÉMILE ZOLA-ZABIJÁK

Émile Zola byl francouzský, naturalistický spisovatel, dramatik, literární
a dramatický kritik. Zabiják je strhující epický román, ve kterém není
zcela normální vrah, otázkou je, kdo nebo co to je? Toto dílo popisuje nešťastný osud
pařížské ženy Gervaisy. Její první přítel Lantier byl opilec, bil ji a nakonec utekl s jinou
ženou. Ponaučená Gervaisa si vzala Coupeaua a založila si živnost, jako pradlena, toužila mít
spokojený život. Ale její muž po době byl věčně sťatý pod obraz, domů přitáhl její starého
přítele a nakonec se mezi nimi vytvořil milostný trojúhelník. A však pravá láska Gervaisy, byl
kovář, který byl na ni hodný. Každý Gervaisu odsoudil, ačkoliv nebyla svatá, sny měla čisté.
Zlenivěla a muži ji vyjídali a propíjeli majetek. S kterým mužem skončí? Nebo zůstane sama někde pod mostem?
Či ji muži utrápí a ona popadne také flašku kořalky? Obrátí se její život k lepšímu a začne mít jednou v životě štěstí?
To vše se dozvíte v tomto strhujícím románu, jenž zobrazuje poměry v Paříži v 19. století a zhoubnost alkoholu.

KAROLÍNA LIMROVÁ - DVĚ ZRCADLA

2.

Pokud někoho ohromilo Stmívání, tak si může přečíst tuto českou verzi. Upír
Joshua Merboth najde na půdě svého nového domu prastaré zrcadlo, ve
kterém spatří Kate Simmonsovou, nemůže ji slyšet, ani jí ublížit. Ani ona nevidí jeho. V určitou
denní dobu se obrazy prohazují a na malou chvíli si hledí do očí. To, že jim nebude stačit pouhý
pohled, je zjevné. Situace se začne komplikovat, když se její nejlepší kamarád, až po uši do ní
zamilovaný, ukáže býti lovcem upírů. V romantickém příběhu s prvky fantasy se v rychlém sledu
střídají promluvy obou hlavních hrdinů a my sledujeme napínavý děj ze dvou úhlů pohledu.

3.

LEILA MEACHAMOVÁ- DLOUHÉ STÍNY

Cathy Bensonová se v jedenácti letech ocitá v péči své babičky
Emmy, která se jí po tragické smrti rodičů snaží vynahradit rodinu.
Ze života plného luxusu a bohatství si Cathy zvyká na nový život ve skromných poměrech
u své babičky. Při nástupu na novou školu se seznámí se dvěma nerozlučnými kamarády,
zodpovědným Johnem a lehkovážným Treyem. Oba chlapci, také sirotci, zaujmou roli
ochránců své nové spolužačky. Jak létá ubíhají, stanou se z nich nejlepší kamarádi. Cathy
touží po studiu na lékařské fakultě a John s Treyem po kariéře hráčů amerického fotbalu.
V době dospívání si oba chlapci uvědomují, že jejich vztah ke kamarádce se postupně
změnil. Trey s Cathy plánuje prožít celý život. Všechno nahrává tomu, že jejich sny se splní…
Před finále okresní fotbalové ligy však dojde k události, která obrátí naruby životy obou chlapců. Jejich cesty
se rozcházejí a taky Cathy opouští svůj sen stát se lékařkou. S novou situací, která v jejich životech nastala, se
snaží vyrovnat každý svým vlastním způsobem. Po dlouhých dvaadvaceti letech se však jejich životy opět spojí v
neuvěřitelném závěru, který vám jistě vyrazí dech.
Kristýna Kropáčková, Kateřina Bubnová

Zdroje fotografií:
https://www.kosmas.cz/knihy/187924/dlouhe-stiny/
http://deti-noci.cz/2011/04/literatura/lit-recenze/karolina-limrova-dve-zrcadla/
http://www.antikopava.cz/upload/e179eaha.jpg
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ZE SVĚTA FILMU

Rok 2015 už je dávno tady, ale vsadím se, že většina z vás se v psaní data
ještě stále plete. Předešlý rok se událo mnoho různých událostí a ani filmaři
se nenechali zahanbit. Ráda bych vám tedy představila dva filmy natočené
v roce 2014, které mě nejvíce nadchly a určitě vám je doporučuji zhlédnout.
VÝBĚR Z ROKU 2014:

DIVERGENCE
Režie: Neil Burger
Hlavní role: Shailene
Woodley, Theo James
Výborný způsob, jak vidět
Hazel bez hadiček, aniž by se
dusila! (Shailene Woodley si
měla možnost zahrát i ve filmu
Hvězdy nám nepřály). Už jen po
přečtení jmen herců v hlavních
rolích, jsem se přichystala na
nejhorší. Čekala jsem něco na
způsob prvních Hunger games
(ano, to je urážka). Ale byla jsem
mile, přemile překvapena. Film
měl děj, zápletku, dobrou hudbu,
jemný ironický humor, hezkého

herce… Do poslední chvíle se
divák nenudí. Na konci vás snímek
rozbrečí, ale tak nějak jinak než
v dohácích jako TFIOS. Musím se
přiznat, že jsem si ho druhý den
pustila ještě jednou. Knihu jsem
nečetla (v knihovně je asi padesátkrát rezervovaná), ale podle
šťastnějších čtenářů natočil režisér
snímek přesně podle knihy, což
po zkušenosti s Eragonem moc
oceňuju (u Eragona autoři filmu
z původního bestselleru vystříhli
ty nejhorší části a slepili je k sobě,
z původně krásně propracovaného příběhu tak zbylo hodně
málo). Rozhodně doporučuji.
Zdroj: http://teenskepchick.org/

ZLOBA- KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE

Zdroj: http://i.idnes.cz/14/042/cl6/SPM52a1b9_jolie.jpg
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Režie: Robert Stromberg
Hlavní role: Angeline Jolie
Další Disneyho zdařilý
pokus o převedení klasické
pohádky do filmové podoby
(tedy Sněhurka a lovec, kde se
hlavní hrdinka proměnila na
Johanku z Arku, byla katastrofa, ale nejsem si jistá, jestli film
pocházel z Disneyho dílny).
Snímek vypráví pohádku o
Růžence ze strany zlé sudičky.
Příběh nás překvapí už jen tím,
že nebyla vždycky zlá a že zakletím Růženky se mstila jejímu

otci (on ji totiž tak trochu podvedl s královnou). Už podruhé
v řadě se Disney vykašlal na
prince (viz Frozen) a ze spánku
Růženku probudil polibek
právě od sudičky Zloby (jde
o mateřskou lásku, abyste
věděli). Tedy, ne, že by prince
úplně vyšachovali, jeden tam
byl, ovšem jeho polibek ji
neprobudil a vypadal jako ti
typičtí přegelovaní frajírci. Ale
stejně si ho vzala. Hormony.

Natália Kudrnová

PRVNÍ PŮLROK

STŘEDOŠKOLÁKA
LZE PRVNÍ ŠKOLNÍ POLOLETÍ NA STŘEDNÍ PŘEŽÍT VE ZDRAVÍ?

A je to! Zní to dost neuvěřitelně, ale už máme
za sebou osminu studia na střední škole - ten
první půlrok utekl jako voda. Tedy alespoň
mně, i když myslím, že i moji spolužáci jsou na
tom dost podobně. A jak s námi šel čas?
ZÁŘÍ
Každý den jsme rádi, že trefíme a ve zdraví se
vyškrábeme do naší třídy, který se nachází až ve třetím
patře. A to si máme ještě zapamatovat jména nových
spolužáků a profesorů! Nezapomínat doma čip a klíče
od skříňky, zakoupit učebnice a sešity, zabrat si místo ve
třídě… je to fuška! Přechod ze základní školy na střední je
náročný, profesoři na nás ale nespěchají, za což jim patří
velký dík.
Seznamování probíhá alespoň podle mě celkem dobře,
až mě udivuje, že jsme si tak sedli. Adaptační kurz se také
povedl, sice jsme ještě zdrženliví, ale už si k sobě cesty
nacházíme.
ŘÍJEN
Však víte - písemka, písemka, zkoušení, referát,
písemka… Začínáme realizovat vystoupení k 17. listopadu. Objevují se první výměny názorů, ale nic, co by
narušovalo kolektiv. Jména spolužáků dáme dohromady
a k většině přiřadíme bez problémů i příjmení. Samozřejmě
nepočítám Elišky.
LISTOPAD
Čtvrtletka, zkoušení, písemka, písemka…

Představení k 17. listopadu jsme jakžtakž přežili a psychicky se připravujeme na další rok. Každopádně nás
nacvičování semklo a máme k sobě blíž. Stejně tak se i více
známe s profesory a tušíme, co od nich můžeme čekat.
PROSINEC
Budou Vánoce, tak jen zkoušení a písemka…
Do třetího patra běháme s lehkostí a všechny učebny už
máme zmapované. Účastníme se vánočního florbalového
turnaje a jsme nadšení ze Zpívání na schodech, proto
následně pokračujeme s vlastní kytarou ve třídě až do
konce vyučování. Užíváme si volný den před prázdninami.
LEDEN
Nemůžeme tomu uvěřit, ale je tady první
vysvědčení. První zhodnocení našich výsledků
a studia na střední. Na poslední chvíli doháníme, co se
dá. Zkoušení nebo písemka jsou na pořadu snad každého
dne. Někdo dopadl lépe, někdo hůře, každopádně je do
druhého pololetí co zlepšovat.
ÚNOR
Po vysvědčení nedočkavě odpočítáváme
dny do lyžařského výcviku v Říčkách, takže
písemky
a
zkoušení
přestáváme
vnímat.
Po lyžáku jsme opravdu unavení, ale šťastní, byl vážně
parádní! Docela nám přálo počasí, sněhu dostatek. Hlavně
už se ale známe, vytvořili jsme skvělou partu, kterou
doplnili páni profesoři Hoffmann, Kašše a Motyčka a kluci
ze 6.B.
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Určitě nejsem sama, kdo jim chce poděkovat za úžasný
týden nejen na sjezdovce, ale i v běžecké stopě.
U natočených videí se budeme smát ještě dlouho!
Když porovnám adaptační a lyžařský kurz nebo
celkově celých šest měsíců, musím říct, že jsme ušli velký
kus cesty. Bavíme se uvolněně, konverzaci už doplňují
třídní vtípky, zdaleka nejsme ta třída vyjukaných prváků
ze září. Určitě nám hraje do karet i to, že nás je málo,
pouze jednadvacet studentů. O přestávce nesedíme
v jednom velkém kruhu, máme svoje skupinky, ve kterých
se bavíme víc, ale to přeci všechny třídy. Řekla bych, že
každý je schopný vyjít s každým a já si moc přeji, aby nám
to vydrželo po zbytek studia!
Text a foto: Eva Lipenská

PRASKNĚTE SI SVOJI

BUBLINU

JEDEN SVĚT

Ústí nad Orlicí

Poznávání světa nemusí ani zdaleka probíhat
jen v prostorách školní budovy. Praskněte si letos svoji bublinu, vystupte ze své komfortní zóny
a navštivte festival dokumentárních filmů Jeden
svět v Ústí nad Orlicí.
“Jeden svět chce heslem „Praskněte své bubliny“ vyzvat
všechny lidi, aby nezůstávali pouze ve svých „bublinách“
a v těch, které nám jsou poskytovány silnými masmédii.”
Více info na: spousti.cz/program-js-2015

8. - 12.4. 2015
MALÁ SCÉNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Kromě bohatého programu, který během pěti dní divákům
nabídne téměř dvacet dokumentárních filmů se můžete těšit
i na doprovodný program a ojedinělé debaty s režiséry nebo
autory samotných snímků.

GYMPLÁK DOPORUČUJE:

LUKÁŠ MATĚJČEK : ZPOVĚĎ KLUKA Z PANELÁKU
“Sobotní program Jednoho světa bude zpestřen unikátním filmem a přednáškou
teprve devatenáctiletého Lukáše Matějčka z Ostravy, který ve 22.00
prostřednictvím své desetiminutové filmové zpovědi představí svou cestu na Zakarpatskou Ukrajinu. Cílem výpravy, jež se zúčastnil na podzim minulého roku,
bylo poskytnutí potřebné humanitární pomoci chudým romským rodinám,
aby se tak alespoň minimálně zlepšila jejich životní úroveň, a tím pádem i vyhlídky na budoucnost. Během půlhodinového bloku se autor s diváky podělí o své
veškeré zážitky, jež dokazují, že na světě stále existují lidé, kteří by si zasloužili více
pozornosti, než se jim doposud dostává.”
Foto: Jeden svět, Lukáš Matějček, text: Markéta Popelářová
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O NÁS BEZ NÁS S NÁMI

Zdroj: FB - Školní časopis roku

Zdroje: foter.com

Ve škole trávíme podstatnou část našeho života. 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?Poslední rubrika magazínu se právě touto problematikou zabývá. Kdo by o školství a vzdělávání měl mluvit více než samotní studenti?
Pokud bych mohl mluvit za nás studenty, řekl
bych, že škole věnujeme většinu svého času, tedy alespoň
někteří z nás. Snažíme se zapadnout a nevybočovat
z předem vyjetých kolejí. Plníme úkoly. Píšeme testy. Jsme
vzděláváni podle směrnic a zákonů. V tomto ohledu
mi škola spíš připadá jako továrna, kde ze surového
materiálu podle pracovního postupu vyrábí učitelé finální produkt. Je naše školství jakousi domácí dílnou, kde
je každý výrobek unikátní, nebo spíš odpovídá obrovské
manufaktuře, která nepřipouští sebemenší odchylku?
Nesmím samozřejmě„házet všechny do jednoho pytle“, ale
o mé škole, o Gymnáziu Ústí nad Orlicí, se vyjádřit mohu.
V gymnáziu samotném chybu nevidím, nalézám
ji v našem systému školství. S postupem času se
výuka měnila. V dobách, kdy byla v širém okolí jen
jedna škola, si museli studenti informace zapamatovat,
protože jinde k nim přístup neměli. V dnešní době ale
s možností přístupu k internetu a knihám takzvané
„učení nazpaměť“ postrádá smysl. Je samozřejmé, že
některá důležitá jména, data a vědomosti jsou základem
všeobecných znalostí, ale proč bych si měl pamatovat,
kdy se přesně odehrály punské války a jakým způsobem
vypočítáme poloměr kružnice, která se dotýká přímky
p a zároveň je kružnicí vepsanou trojúhelníku ABC?
Kantoři samotní situaci zřejmě moc změnit nemohou,
bylo by zapotřebí přepracovat celý výukový systém.
Často se také, mimo jiné, setkávám s názorem,
že někoho daný předmět nezajímá a ani jej v budoucnu
nebude potřebovat. Na otázku „K čemu nám to bude?“
dostáváme klasickou odpověď ve stylu „K ničemu, ale
jsi na gymplu, tak se s tím smiř!“ Náš problém vyřešili
v jiných školách po celém světě poměrně hladce.
Například v australském Melbourne mohou žáci studium
některých předmětů přerušit i v polovině školního roku.

Místo aby se učili vlastnosti kyseliny chlorovodíkové,
raději přestoupí do kurzu vaření, na hodiny forenzní psychologie nebo k výzkumu kultivace buněk. Mohou tak
projevit svou kreativitu a potenciál, který bývá v České
republice často zadupáván do země. Jednoduše řečeno,
kdo zde vybočí z řady, je zatlačen zpět nebo vystrčen
úplně ven. Další otázkou dodnes zůstává často diskutované téma hodnocení. Je správné hodnotit ve škále
od jedné do pěti? Francouzské lyceum v Bitche má zavedené známkování od nuly do dvaceti bodů a kantoři tedy
mohou snadněji oznámkovat danou práci, vezmeme-li
ovšem v potaz, že samotné hodnocení je správné. Někteří
lidé zastávají názor, že porovnávání známek studentů
vede ke ztrátě sebevědomí těch méně úspěšných.
Na druhou stranu je může motivovat ke zlepšení.
Nelze s jistotou říct, že školství v České republice
je dobré, nebo špatné. Spíše bych ho označil za zastaralé. Jak ale změnit strukturu výuky, která se předchozím
generacím osvědčila a domnívají se, že vyhovuje i nám?
Já to nejspíš nedokážu, proto také navštěvuji kurzy,
nepovinně volitelné předměty a semináře, kde se
učím, co doopravdy chci. Domů pravidelně přijíždím
pozdě, v pondělí například až po sedmé či deváté
hodině večerní, ale má snaha se vyplatí. Jediné, co mě
nepřestává trápit, je fakt, že pokud bych se vše mohl
naučit ve škole, nemusel bych na to plýtvat svůj volný
čas. Když řeknu, že mi škola nevadí, nejspíš někteří
překvapeně pozvednou obočí. Musím ale dodat, že se
rád učím, co mě baví, co bych rád dělal v budoucnu
a co si podle mě zaslouží dostatek pozornosti. I přesto,
že mi škola připadá spíš jako manufaktura, jež nepřijímá
výstřednosti a změny, byla a bude základem života.
Petr Janota
(Slohová práce - úvaha na téma “Škola-základ života”)
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