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Milí studenti a profesoři,
právě držíte v rukou další číslo Gympláka, který i letos získal ocenění. Krásné druhé místo v kraji! Pro
nás, členy redakce, je to velmi milé překvapení. Tímto tedy chceme poděkovat všem, kteří se snaží
pravidelně do časopisu přispívat (i když musíme uznat, že našemu týmu chybí trochu disciplíny) a
doufáme, že nám nápady a nadšení nebudou ubývat.
Prostřednictvím úvodní obálky od Adély Bartoškové letmo zavzpomínáme na úžasné představení
australských studentů. Sami můžete posoudit, jestli jejich vyprávění o historii Melbourne bylo lepší
než všední život v Austrálii, tedy turné, které se odehrálo před několika lety. Letos nás na oplátku
pohostí i u nich v Melbourne, kde budou připraveny postele pro třicetičlennou skupinu
z ústeckoorlického gymnázia.
Pokud jste tedy přežili velikonoční výprask, aprílové žerty, sněhové závěje a měsíc vajíčkové
pomazánky, nečekejte a hurá do čtení!

Přeji příjemné počtení, které bude, doufejme, doprovázeno i několika slunečními paprsky!

Přeji pěkný již dubnový den a hned se pojďme podívat na nějaké ty noviny ze světa hudby! Je toho
poměrně dost, takže se nejprve podívejme na noviny od nás.
Určitě jste již slyšeli o novém muzikálu nazvaném Lucie, který bude mít premiéry 31. 10. a 1. 11.2013
a ve kterém zazní všechny největší hity kapely Lucie. Představení uvede Hudební divadlo v Karlíně v
Praze. Předpokládám, že je na co se těšit.
Jedna smutná zpráva pro milovníky staré dobré včelky Máji. Karel Gott předal symbolicky znělku k
tomuto animovanému seriálu mnohem mladší zpěvačce Helene Fischerové v německém televizním
pořadu a popřál mnoho štěstí s novou znělkou i novým 3D zpracováním tohoto krásného příběhu. Je
mi jí líto, protože pro mě, a určitě i pro mnoho dalších, bude tato znělka navždy patřit Kájovi.
Maličké seznámení s letním festivalem Hrady CZ. Letos se opět mohou diváci těšit na krásné
prostředí hradů a zároveň na pestrou škálu zvaných hvězd. Například: Kryštof, David Koller, Monkey
Business, Aneta Langerová, Iné Kafe, Mandrage, Mig 21, Nightwork, Pražský výběr, Rytmus, Tomáš
Klus, Wohnout, Zrní a mnoho dalších. Takže pro milovníky historie a hudby je to perfektní kombinace.
Termíny a místa: 12. - 13. 7. Točník, 19. - 20. 7. Švihov, 26. - 27. 7. Kunětická hora, 2. - 3. 8. Rožmberk
nad Vltavou, 9. - 10. 8. Veveří, 16. - 17. 8. Hradec nad Moravicí, 23. - 24. 8. Bezděz, 30. - 31. 8. Bouzov
Mrkneme i na ceny Anděl. Cenu za zpěváka roku dostal Vojtěch Dyk a za zpěvačku Aneta Langerová.
Skupinou roku se stali Kryštof, kteří porazili Zrní a Charlie Straight. Stejně jako v anketě Novinek. V
kategorii videoklipů zvítězil Boris Carloff s hitem Falling, což moc nechápu. Jestli jste tento klip ještě
neviděli, tak si ho pusťte a můžete si sami vytvořit názor. Cenu za nejprodávanější album s názvem
Tak mě tu máš, obdržel Jarek Nohavica za prodaných 37 934 kopií. Kapele Zrní můžeme gratulovat k
ceně za objev roku a skladbou roku je Coco od Charlie Straight.
Je mi líto, ale zbytek novinek musím napsat jen heslovitě z důvodu nedostatku času i místa J.
•Ska-P vydávají nové album a v dubnu zavítají do Prahy.
•V listopadu do ČR přijedou Nickelback.
•Divokej Bill dokončuje nové album 15.
•Zpěvačka Lana Del Rey vystoupí na letošním festivalu Electronic Beats (13. dubna
v pražském Divadle Archa).
•Elton John se po třech letech vracíí do Prahy a 18. prosince vystoupí v O2 areně.
•Skupina Rolling Stones bude jednou z hlavních hvězd letošního ročníku letního festivalu
Glastonbury. Kdo by chtěl taky na Glastonbury?
•Rocková skupina My Chemical Romance se po dvanácti letech úspěšné existence rozpadla.

To je stručný přehled hudebních akci měsíce března.

Eli.N.

Zdravím Vás,
možná to bude vypadat jako reklama na film Nespoutaný Django… Věřte mi, že ho musíte vidět! 

Nespoutaný Django, 2012
Srdce všech, kteří si potrpí na Tarantinovu originalitu, skvělou hudbu, rudě krvavé lázně, vtipy v nečekaných
situacích a hledání a typování, koho si asi dnes sám režisér ve filmu zahrál, budou plesat!
Musím jen potvrdit převládající názor kritiky, jedná se o jeden z nejlepších (ne-li nejlepší) Quentinův film po
úspěšných Kill Bill, Pulp Fiction a Hanebných parchantech. Bylo pro mě naprostým překvapením, v jakých
situacích a kolikrát jsem se společně s plným kinem nenuceně a nekonečně smála.
Děj:
V Americe v době těsně před Občanskou válkou se otrok Django (Jamie Foxx) seznámí se svérázným doktorem
Schultzem (Christoph Waltz). Ten mu nabídne svobodu za výpomoc při dopadení vrahů bratrů Brittolových.
Djanga žene touha po svobodě a láska ke své ženě, která je otrokyní na jedné z farem u Mississippi (jejího pána
si zahrál Leonardo DiCaprio). Povede se mu ji získat zpět?
Pár nesrovnalostí pro zvídavého diváka:
1) Film se odehrává v roce 1858, objevuje se zde dynamit objevený v roce 1867 Alfredem Nobelem.
2) Sluneční brýle, které zde také můžeme spatřit, byly představeny v USA až v roce 1929.
3) Čiré pivo bylo vynalezeno v Plzni v roce 1842 a dovezeno na nový kontinent až roku 1871.
???
Neodpustím si ještě jednu zajímavost. Panenky vytvořené podle filmu byly staženy z prodeje na serveru eBay
z důvodu protestů organizací hájících práva černochů. Film byl také kritizován kvůli (prý) přehnanému popisu
tehdejšího otroctví (slovo „negr“ zde zaznělo cca 116krát, zkuste je všechna spočítat).
Jestli je zde otrokářství zobrazeno doopravdy moc drasticky, posuďte sami.
Pokud není Tarantino Váš šálek kávy, doporučuji např. Annu Kareninu, Atlas Mraků a svérázné pojetí
pohádky Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic. Těšme se na Hostitele (v kinech od 28.3. 2013) a novou
Smrtonosnou past – opět v akci (od 14.3.2013).

Štěpánka Tučková

Měsíc se s měsícem sešel a mám tu pro vás další várku knih.

Jenny Downham- Ještě než umřu
Sedmnáctiletá Tessa má stejné pocity, touhy a plány jako její vrstevníci. Na jejich
uskutečnění má ovšem podstatně méně času. Trpí leukémií v pokročilém stadiu a v
takovém rozsahu, že není možná žádná další léčba. Tessa se smiřuje s
neodvratným osudem svérázným způsobem: sepíše si seznam věcí, které by ještě
chtěla stihnout, dokázat, zažít, a pokud jí zdravotní stav dovolí, pustí se bezhlavě
do jejich plnění. Například každý den říkat na vše ano, být slavná, zamilovat se…
Podle této knížky je natočen i film Now is good s Dakotou Fanning v hlavní roli,
můžu vřele doporučit.

Stephenie Meyer- Hostitel
Kdo by neznal autorku ságy Stmívání, ta ovšem ještě před vydáním této ságy
napsala příběh velmi odlišný od jejích dalších knih.
Melanie Stryderová se odmítá vzdát. Svět napadl neviditelný nepřítel. Lidé se pro
tyto mimozemšťany mění na pouhé hostitelské tělo; jejich mozek ovládne
vetřelec, ale tělo zůstává netknuté a zdánlivě beze změny pokračuje v předchozím
životě. Obětí mimozemšťanů se rychle stane drtivá většina lidstva. Když vetřelci
dopadnou i Melanii, jednu z hrstky přežívajících „divokých“ lidí, dívka vůbec
nepochybuje, že nastal její konec. „Poutnice“ – její vetřelecká „duše“ – která teď
ovládla Melaniino tělo, dostala předem varování před problémy existence v
člověku: změť pronikavých emocí, příliš mnoho smyslů, vypjatě živé vzpomínky. S jednou potíží však
Poutnice nepočítá: předchozí obyvatelka těla se odmítá vzdát vlády nad svou myslí, i když tělo jí už
nepatří.
Na konci března bude mít premiéru i film.

Robert Muchamore- Nováček
Dvanáctiletý James přijde o maminku, sestru si vezme do péče nevlastní otec.
Chlapec skončí v dětském domově, kde jde z průšvihu do průšvihu. Z pudu
sebezáchovy přijme nabídku, aby vstoupil do CHERUB, dětské jednotky britské
tajné služby. Děti tam dostanou skvělé vzdělání a dokonalý výcvik, takže dokážou
plnit i ty nejnáročnější úkoly a nevyvolat pozornost, protože navenek vypadají a
chovají se jako normální děti. James si najde kamarády, zvládne vražedně náročný
kurz základního výcviku. Hned první úkol je nesmírně náročný: s Amy, která
vystupuje jako jeho starší sestra, se infiltruje do komunity hippies, která chce ve
jménu ekologie spáchat teroristický útok na konferenci o ropném průmyslu.
Populární řada knížek, která má 13 dílů.

Kateřina Bubnová
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Apríl, nonsens, vzkříšení
"Vítejte!" prohlásil. "Vítejte v novém školním roce v Bradavicích! A než začneme s hostinou, rád bych
vám ještě řekl několik slov, a sice: Vrták! Brekot! Veteš! Cuk! Děkuji vám!"1
Po tématu středovém a seriózním (Řím a papež) téma okrajové a lehkovážné. Po vznešených
postavách pár pokroucených pitvorů, po autoritativních výnosech nevážné básničky, ne-li dokonce
pouhé veršovánky, po kamenné architektuře drobátko nahnilý vápenný žbluňk. (Už mi to začalo? To
samo! Asi se mám na co těšit.) Promiňte, vápenatý, oxidační číslo je zde nutně sudé.
Obé však náleží k téže evropské tradici: karnevaly, saturnálie, svátky bláznů k Evropě patří, patří
i přímo k Římu. Možná člověk musí být jeden den bláznivým, aby mohl vydržet být mnoho dnů
důstojným.
Chci psát o aprílu a ustavičně se mi vrací papež. Možná musí, možná je figurkou na orloji a jezdí
dokolečka. Apríl XIV.? Toť jméno v duchu nejlepších římských tradic. - Ne, ale vážně: on si papež
František o spojení s mým tématem dosti hlasitě říká. Sv. František z Assisi, podle nějž si vybral
jméno, totiž nebyl jen hlasatelem chudoby a přítelem ptactva nebeského, byl i komediantem Božím,
jehož kousky rozesmály zástupy i tehdejšího papeže, zároveň však pohoršily mnoho vážnějších
povah2. - A dost, o papežích už ani slovo!
Pojďte dále Svatý otče
Provedeme rozbor moče
Nebo rozbor Vaší krve
Provedeme jako prve
Provedeme rozbor moče
Pojďte dále kardinále
Oblecte se Svatý otče
Lék můj užívejte dále ...,
zpívá Vodňanský na hudbu Petra Skoumala (a říká tomu syntetické oratorium) 3. Copak nám tím asi
sděluje? Chápeme-li sdělení i jinak než jako školní definici, pak nesmírně mnoho: že až příliš důvěrně
známe prostředí lékařské ordinace a fráze s ním související. Že příliš neznáme život církevních
hodnostářů (chodí snad, ó hrůzo, taky na záchod?). Že jsou místa, kde jsme si všichni rovni. Že s
pacienty se musí manipulovat a oni se sebou taky manipulovat nechají. Že … ale to bych tu napsal
celý traktát – a ten by nebyl lepší a výstižnější než ona píseň. (Všeobecně: co tím chtěl básník říci, to
máme opakovaně zkoušet říkat sami sobě, ale neprohlašovat to autoritativně nahlas.)
Klasikem nonsensu je ovšem Edward Lear (1812 – 1888). O dědečcích toho ví opravdu mnoho,
třebas právě to, kam chodí v kostele na velkou:

Byl jeden staroušek za Istrií,
sedl si na bobek v sakristii.
Když řekli: „Toť nerozum!“
odpověděl pouze: „Bum!“
ten úděsný staroušek za Istrií.4
Neříkejte, že je zmíněný text informačně nedostačující; dozvídáme se tu jen tak mimochodem mnoho
ze sociologie, religionistiky, geriatrie, morálky a zejména užité geografie. A hlavně můžeme v Learově
rytmu dál číst o dědečcích na chůdách, s nosem až na zem, rozlamujících se vedví a čtoucích na jedné
noze Homéra. A pak třeba v tomtéž rytmu i sami tvořit, až se z toho vytvoří jakési mantry (totéž dělá
Nohavica, když na svou univerzální melodii složí sloku na jakákoliv tři slova, která mu předložíte). Jako
třeba …
Byl jeden dědeček špatného svědomí
který pil worcester při plném vědomí.
Neb řekli: „Vychlazen
a smíchán s malvazem
určitě přehluší tvé špatné svědomí.“5
Vůbec, Anglie musí být báječná země, země, kde kráva měsíc přeskočí, Alenka rozmlouvá s
Tlachapoudem a kosí havěť, tucty dva, v koláči je skryta. 6 Anglie, o té se to veršuje samo:
Byl jeden dědeček původem z Anglie
pěstoval na slunci ušaté lamblie.
Řekli mu: „Bude mír,
když zapřeš, že jsi Lear!“
Ale to nemohl, chovatel z Anglie.7
Ano, Anglie. Druhou tak nesmyslnou zemi nenajdete, leda snad … leda ještě Čechy. A když Čechy, tak
Emanuel Frynta (1923 - 1975). Čechy, nonsens, Frynta – jak se to rýmuje? Extaticky, soudím.
(Hledáme- li Fryntu na wikipedii, ukáže počítač ozvěnou „Mysleli jste: Fronta.“8Ano, přesně toho
myslím.) I jeho texty zhudebnil Skoumal, album Kdyby prase mělo křídla9 je kultovním.
Znám muže, jenž nevěděl přesně,
zda koupí si višně či třešně.
I uviděl krám
a zaběhl tam
a koupil si patentní zouvák.10
Před takovým výrokem nelze než v úžasu ustrnout a pronášet děkovnou modlitbu. Anebo si pro
zklidnění emocí poslechnout nedivadelníka Ivana Vyskočila (nar. 1929):
PRŮVODČÍ: Ten kufr nechte být, Olda vám s ním pomůže.
CESTUJÍCÍ: Pomůže? To bude moc laskavý.
PRŮVODČÍ: (…) My k sobě musíme být laskaví. Musíme a musíme! Copak to tu nemáme všechno
pěkně napsaný? Podívejte se a čtěte! BUĎME K SOBĚ LASKAVÍ11! Vidíte? Anebo tady: SILNĚJŠÍ,
POMÁHEJTE S KUFRY SLABŠÍM! A NEPLIVEJTE PŘITOM NA ZEM! To je! A pak třeba tohle: STOJÍ-LI

VLAK VE STANICI, NEPOUŽÍVEJTE CIZÍCH SLOV! DÁ-LI SE VLAK DO POHYBU, NESKÁKEJTE SI DO ŘEČI!
VŠICHNI ZA JEDNOHO, JEDEN BEZ DVOU ZA DVACET! Není to tak? Vidíte to? To je naše desatero. 12
Zkrátka, stojí-li svět na hlavě, je třeba postavit se na hlavu, abychom ho postavili na nohy. To je
úplným, logickým a nevývratným zdůvodněním nonsensu a vymyslel jsem to sám13! Škoda, že jsem
to zároveň nejspíš opsal z Chestertona:
„Věc nemůže být zcela hodna podivu, pokud zůstává rozumnou. (…) Všechno má totiž dvě strany jako
měsíc, patron nesmyslu. A z hlediska té druhé strany je pták květem, který se ulomil ze stonku, člověk
čtyřnožcem, který žebrá na zadních, dům obrovitým kloboukem, který má ochránit člověka před
sluncem, židle přístrojem se čtyřmi dřevěnými nohami pro mrzáka, který má jen dvě. To je ta stránka
věcí, která skutečně směřuje k duchovnímu údivu. (…) Ten, kdo (...) dospěl k závěru, že víra je nonsens,
ani netuší, jakou pravdu vyslovil. (…) Nonsens je vlastně víra.“14
Apríl letos připadá na Velikonoce. Že to spolu vůbec nesouvisí, zejména ne s křesťanským významem
Velikonoc? Ale kdež. Souvislost může ukázat třeba taková Coena Cypriani, „ … fraška, která ve verších
i v próze patří k tradicím velikonočních obřadů a k ioca monachorum.“15V Ecově Jménu růže obsahuje
právě ona klíč k událostem a jejich motivaci. Smál se Kristus, nebo nesmál? Můžeme a máme se smát
my? „Adam se usadil uprostřed, Eva si lehla na fíkový list, Kain přitáhl dovnitř pluh, Ábel přišel se
škopkem, aby podojil Brunella, Noe triumfálně přivesloval na arše, (…) faraón stál na písku, Lazar na
stole, Ježíš na roubení studně, Zacheus vylezl do větví stromu,16“ zdá se podle Coena Cypriani mnichu
Adsonovi. Není to snad křesťanské? Podle Jorgeho z Burgosu ne.
Když františkán(!) Vilém z Baskervillu mluví „o kraji, kam člověk přijede na modré huse, kde jestřábi
loví v potoku ryby, medvědi pronásledují na obloze sokoly, raci létají s holubicemi a tři obři se chytili
do pasti,“ napomíná ho Jorge: „Verba vana aut risui apta non loqui,“ tedy „slova prázdná nebo pro
smích dobrá nepronášej.“17
Jorge z Burgosu ovšem za pravdu od Viléma ani od Eca nedostal; zato jiný Jorge, totiž Jorge Mario
Bergoglio se dnes k Vilémovu mistru Františkovi hlásí. (Hele, papež, už je tu zas!) Ožije v církvi
i Františkovo komedianství? Na aprílové Velikonoce by mohlo.
Vzkříšení? Nesmysl. - Nonsens? Vzkříšení!

Pavel Holásek

Ve všech sportech se sezóna přehoupla do druhé části a tím pádem se začíná bojovat o tituly. V hokejové
extralize jsou to týmy Slavie, Třince, Plzně a Zlína. Mezi florbalovými kluby se do semifinále probojovali celky
Tatranu, Chodova, Vítkovic a Mladé Boleslavi. A další populární sport kde se bojuje o titul je fotbal, zde se však
play-off nehraje, ale v této době vede tabulku Plzeň před Spartou pouze o gólový rozdíl.
Minulé číslo zde byla tabulka florbalové extraligy a dnes tu pro vás mám tabulky KHL.

Jiří Blaho

Dne 13. března senátoři posvětili vyslání vojáků do Mali, byla schválena norma o církevních
restitucích, kdy církve nebudou při prodeji majetku zbaveny od daně z příjmu, pan Karel
Schwarzenberg na jednání vlády vyjádřil své obavy o obsazení ministerského křesla na Ministerstvu
obrany, které od prosince (po odvolání Kateřiny Peake)dočasně řídí předseda vlády. To je jen malý
výčet aktivit, jež podniká naše vláda. Prostě žádná legrace.
Nad čím mi ale začaly cukat koutky, byl titulek článku ze serveru týden.cz – Hejtmany čeká
brigáda u Zemana. S rýčem a lopatou. Ve zkratce jde zhruba o následující. Že po první zahraniční
delegaci z Anglie přijal prezident jako svou druhou návštěvu hejtmany krajů je asi většině lidí známo.
Málokdo už ale ví, že k tomuto sjezdu došlo na úkor Zemanova setkání s vládou. Novopečený
prezident své jednání hlavám krajů zdůvodnil: „Význam, který přikládám krajské samosprávě, mohu
nejlépe dokumentovat tím, že setkání s vámi mělo přednost před setkáním s vládou, které
uskutečním patrně až příští týden.“
Koho by zajímaly další detaily „srazu“, tak Miloš Zeman se zmiňoval o tom, že má větší důvěru
v krajské samosprávy než v naši nefungující vládu zejména z důvodu lepšího využívání peněz
z Evropské unie. Dále slíbil, že bude upřednostňovat místní regionální návštěvy před zahraničními.
Šťastní hejtmani ho za to podarovali produkty svých regionů. Zeman obdržel například vína, uzeniny,
knihy, skleněné výrobky či cukrovinky.
A v rámci utužování přátelských vztahů naše hlava státu prohlásila, že nejvyšší představitelé
krajů přijedou do Nového Veselí na Vysočině, kde má venkovské sídlo. „Páni hejtmani vytvoří
brigádu, která na hrázi novoveselského rybníka vysází nové stromy místo těch, které byly
nezodpovědně v minulosti pokáceny.“ S trochou nadsázky a ironie, se kterou byl i tento článek
vytvořen, se té představě nemůžete nezasmát.

Michaela Krejčí

Зарубить на носу. - Put it into your pipe and smoke it. – Zapamatovat si to navždy.
Выйти из себя. - To fly off the handle. – Naštvat se.
Водить кого-либо за нос. - To draw the wool over someone’s eyes. – Vodit někoho za nos.
Витать в облаках. - To be up in the clouds. – Létat v oblacích.
Делать из мухи слона. - To make a mountain out of a molehill. – Dělat z velblouda komára.
Nullum crimen sine lege. – Kde není zákon, není zločin.
Omnia vincit amor. – Nade vším vítězí láska.
Omnis vita supplicium est. – Celý život je trestem. -Seneca
Aneta Rozlílková

Většinou se takový důležitý životní krok jako je svatba odehrává v kostele nebo na úřadě, ovšem
někteří zamilovaní se rozhodnou pořádně si svůj velký den zpestřit. Jsou novomanželé, kteří se
rozhodnou překročit svatební rutinu opravdu extrémně. Jen málokdo by byl ochoten šplhat pro
novomanželský polibek na nejvyšší horu světa nebo navléct si prstýnky na páchnoucím smetišti.
Pro začátek je hlavní si rozmyslet, co budete mít na sobě. Dlouhé bílé šaty jako pro princeznu, nebo
pouze bodypainting, který zakryje vaše intimní partie? Ellie Barton a Phil Hendicolt z Austrálie tomuto
rozhodnutí neodolali. Jako vyznavači nudismu se šli před oltář nazí. Tedy téměř nazí. Kromě několika
čar štětcem, závoje a klobouku jejich tělo nezdobilo nic. Naopak nevěsta z Číny na oblečení nešetřila.
Proto si pořídila nejdelší vlečku na světě měřící 1362 metrů. Keith Green a Christine Englandová se ve
svůj svatební den převtělili v hrdiny animovaného trháku o zlobrovi Shrekovi a jeho milé Fioně. Do
svého příběhu vtáhli i svatebčany, kteří jim přišli na svatbu jako ostatní pohádkové postavičky.
A kde uspořádat svatební obřad? Zapomeňte na všední svatby na zámcích či radnicích. Zkuste se
poohlídnout po něčem originálním jako spousta amerických párů. Lisa Satayut se prý cítí nejšťastnější
v obchodě s obuví T. J. Maxx v uličce u bot s velikostí 8, a právě tam dala svůj manželský slib. Jiní se
zase nejlépe cítí několik metrů pod vodou či několik tisíc metrů ve vzduchu, na vrcholku Mount
Everest, ve výběhu slonů, na kole, na skále, kam se dá vystoupat i s podpatky a vlečkou, při letu
balónem, v provozovně rychlého občerstvení McDonald´s, při bungee jumpingu, na zapáchající
skládce odpadků či ve hřbitovní kapli, kde svatební hosté sedí na rakvích.
Kromě nezapomenutelného data a květinové výzdoby musíte myslet i na způsob, kterým si své
„Ano“ se svou lepší polovičkou sdělíte. Nejlepší způsob je ten nejoriginálnější! Takže jaký bude váš
svatební den?
T.
(http://www.mzone.cz/clanek/extremni-svatebni-obrady-kde-vsude-vas-sezdaji/)

Obětí zpovědnice v dnešním vydání školního časopisu se stal profesor Hynek Skořepa. Zeptali jsme se ho na
pár otázek a on nám na ně s úsměvem odpověděl.

Proč jste se rozhodl učit biologii a zeměpis?
S: Protože mě hodně zajímá příroda, historie a
všechno ostatní, co se v tom prolíná.

Jaký předmět máte nejraději?
S: Nejraději mám zeměpis, protože vše se tam
prolíná.

Co vás nejvíc dokáže naštvat při hodině?
S: Vyrušování, a také když studenti dělají, co
nemají.

Jak trávíte volný čas?
S: Nejvíce času trávím se psem v lese.

Jaká je vaše vysněná práce?
S: Chtěl bych dělat stále to samé.
Každý má v dětství nějaké sny, jaké byly ty vaše?
S: Chtěl jsem být kosmonautem.
Kdybyste byl ministr školství, jakou zásadní
změnu byste provedl?
S: Přestal bych dělat neustálé změny.
Pokud byste jako ředitel školy obdržel značnou
sumu peněz, jak byste je investoval?
S: Rozdělil bych je na tři části. První na opravu
budovy. Druhou a třetí ve prospěch studentů a
učitelů, na školní pomůcky a aktivity.

Cestujete rád? Kde všude jste byl?
S: Ano, byl jsem jen v Evropě a Asii.
Kde byste nejraději bydlel, kdybyste si mohl
vybrat a proč?
S: Nejraději bych bydlel v hájovně, je tam klid.
Máte nějakého domácího mazlíčka?
S: Mám psa Punťu.
Vaše nejoblíbenější roční období? A proč?
S: Nejraději mám jaro a podzim, protože je vše
krásně barevné.
Máte nějaké heslo nebo větu, kterou se řídíte?
S: Ne, nemám.

(http://foto.iris.cz/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=6421&g2_serialNumber=2)

Dominika Vašinová

…v Číně stříkají trávu na zeleno?
Kvůli všudypřítomnému smogu Číňanům zežloutla
kromě kůže i tráva. Radnice města Tchao Che se
rozhodla pro radikální řešení. Zelený postřik.
…můžete věnovat lebku divadlu?
Přesně to udělal jeden britský klavírista. Tělo
odevzdal vědcům na výzkum a lebku Královské
Shakespearovské společnosti. Teď herci místo
s rekvizitou rozmlouvají hlavou svého uměleckého
kolegy.
…pes je lepší atlet než vy? Skákali jste někdy do
výšky?
Na hodině tělesné výchovy to zakusila většina.
Skočili jste 110,120, 150 cm? Psí rekordmanka z
Miami (USA) se nad vámi jen tiše ušklíbá, s
výkonem 172,2 cm vás všechny strčí do kapsy.
…nejmladšímu otci je 12 let?
Ve Velké Británii se to mladými rodiči jen hemží,
nad tímto ale člověk kroutí hlavou. Dvanáctiletému
Alfiemu porodila jeho o dva roky starší přítelkyně
dceru.
…nejkratší píseň světa trvá necelé 2 sekundy?
Fanoušci tvrdé muziky možná znají hudební styl
grindcore, právě tomu se věnuje skupina Napalm
Death. Písní „ You Suffer“, v překladu „Trpíš“,
rozhodně trpět nebudete, než si uvědomíte, že
začala, tak skončí.
…v poušti je pravděpodobnější smrt utopením než
žízní?
Alespoň to naznačují statistiky z celého 20. století.
V poušti totiž prší vzácně, ale zato vydatně. Takové
množství vody se špatně vsakuje a nejspíš sem tam
spláchne i nějakého turistu.

…nejkratší válka trvala 45 minut?
V roce 1896 proběhla mezi Velkou Británií a
Zanzibarem válka, během které bylo zabito asi 500
vojáků a potopena válečná loď. Válka skončila
útěkem zanzibarského sultána.
… „ upíři“ opravdu existují?
Jedna taková upírka se objevila v pořadu Moje
divná závislost na kanálu TLC . Denně prý vypije
přes litr krve, přidává jí do vaření a místo kávy ji
popíjí po probuzení. Doufejme, že její pochoutka
nepochází z lidí.
…v Rusku mají medvědy feťáky??
Medvědi z Kamčatky si oblíbili čichání leteckého
paliva. Zmocňují se zapomenutých sudů
s pohonnými hmotami a čekají na přílet vrtulníků,
jestli z nich náhodou nějaké palivo nevyteče.
Následně se odvalí a omámení vydrží ležet celé
hodiny.
…naše tělo je jako stvořené pro tenis?
Na biologii se učíme, že vnitřní prostor plic má
plochu přibližně tenisového kurtu, plný močový
měchýř je zase velký jako tenisový míček. Schází už
jen raketa a můžeme si zahrát!
…se uděluje antinonobelova cena?( Ig Nobel
prize) Získá ji nejabsurdnější nebo nejvtipnější
vědecká studie. Cenu získal například americký
plán z roku 1994: vyvinout zbraň, která by udělala
nepřátele navzájem sexuálně přitažlivé. Tento
pokus o nastolení míru se bohužel neujal.
… na nedostatek spánku zemřete dřív než na
nedostatek jídla? Studenti, kteří vstávají 4x týdně
na 7 a usínají v pozdních večerních či nočních
hodinách, mají prostě smůlu.

Ejč.Tý

VÁHY
V diáři máte lepičku, která vám připomíná, že jste ještě nenapsali slohovou práci,
neodevzdali seminárku a neučili jste se na test z dějepisu, na který se nedá naučit večer
před písemkou. Druhou lepičku vám nalepila vaše mamka na dveře od pokoje –
nezametli jste schody a nevyndali myčku. Dalších třicet jich máte nalepených na
nočním stolku s upozorněním, že je čas na poslání přihlášky do autoškoly, koupení
žrádla pro psa a přečtení knížky na čtenářskou diskuzi do hodiny literatury. Asi
chápete, že je čas splnit a pak vyhodit vaše poznámky.
ŠTÍR
V noci z 8. na 9. dubna se nevyspíte. Nemá to nic společného s následky koled po
Velikonocích, může za to ten vajíčkový salát, který jste si narychlo upatlali z těch
modrozelených natvrdo uvařených vajec, které vám ještě ležely někde po kuchyni. Pár
dní budete mít nejspíš nervy v kýblu, proto se vám kromě živočišného uhlí bude hodit
i malý antistresový míček plný rýže, který by neměl mít červenou barvu.
STŘELEC
Zhasněte váš glóbus, nad kterým jste po večerech snili, kam byste se všude mohli
podívat. S tímto přístupem byste nad ním buď shnili anebo by vám praskla žárovka,
která je uvnitř. Seberte se, začněte vydělávat a ve vašem věku leda tak s rodiči si
začněte splňovat touhy, sny a představy. Ovšem jiná situace nastává, jestliže váš
domácí glóbus nemá uvnitř žárovku, ale otcovu skotskou whisky. Vysvětlovalo by to
vaši zapálenost pro geografii, když nejste tak vášniví zeměpisci.

KOZOROH
Ani ne za týden vzplanou srdce všech Kozorohů, vášnivých zahrádkářů. Je čas
vyskládat si a připravit sazeničky, protože i když se to při ranních teplotách nezná, jaro
klepe na dveře. Ať už nacházíte po garážích a kůlnách semínka čehokoliv, na ty vašich
starších sourozenců raději zapomeňte. Čas od času přeci nad vašimi střechami a
balkóny proletí nějaký ten vrtulník, tak ať nemusí nahlašovat právě vaši nelegální
zeleň.
VODNÁŘ
V jednoduchosti a skromnosti se skrývá krása, takže pokud se snažíte jakkoliv zaujat
někoho důležitého, ať už jde o kohokoliv, nezapomeňte na toto pozměněné přísloví.
Nemusíte hned všechny zvát do kebabu či do hospody. To je možná trochu špatný
příklad. Chtěla jsem říct, že Vodnáři nemají zapotřebí utrácet peníze za poplatky
v knihovně, ani permanentek do fit centra. Vy se s vaší vaničkou nakrmte fastfoodem a
dál přicházejte o možnost projít futrama od dveří paneláku vašeho kamaráda.
RYBY
Po velikonočních prázdninách odpočinutí, načatí, ne-li natěšení na spolužáky. Na ta
zákeřná stvoření připravená si z vás dělat apríl celé druhé pololetí, které pro vás mohlo
být časem oddechu od studia díky neustále se přibližujícím maturitním zkouškám. Přijde
sice ještě jedna egyptská rána v podobě posledního zvonění, ale pak už jedeme jenom z
kopce. Cyklisťáky, vodácké kurzy, výlety a divadla. Klid, už zbývají jen necelé tři měsíce.
BERAN
I když se zdaleka nedá dubnové počasí považovat za uspokojující, slunečné či jarní,
koho to zajímá? Sice tu není nic jako rozdíl mezi poslední zimní a první jarní

procházkou, ale i tak se dá tento čas společně s počasím využít. Můžete například sedět doma a nebo ve škole a
nebo doma. Možná nemáte tolik možností, pokud ovšem nesportujete, pak už víte co dělat. Rada k dobru: na
podpatcích si vyvrtnete kotník, oříšky se přidusíte.
BÝK
Nad tímto horoskopem jsem spíše přemýšlela, jak jinak vám říct, co vás v příštím měsíci
nemine. Tak asi narovinu. Zraníte se po fyzické stránce, po té psychické taky, ale to jen na
oplátku za to, že vy jste někomu ublížili. Zapomenete na pár důležitých termínů odevzdání
prací a vlastně ani ve škole se vám dařit nebude. Omylem si pochutnáte na koňském mase,
internet se vám zpomalí o dvojnásobek a po Velikonoce dostanete pomlázkou šlehu do
obličeje.
BLÍŽENCI
Úplnou náhodou vám kdoví při jaké činnosti docvaklo, že už vlastně víc nepotřebujete,
že už máte dost a všechno, co jste kdy chtěli. Možná ještě toužíte po vyšším věku,
samostatném bydlení a většího oproštění od rodičů, ale nic vám nebude házet
učebnice pod nohy víc, než když se vykašlete na školu. Nejužitečnější pro obě strany
asi bude trochu zabrat, vytvořit si tempo a nezastavovat.
RAK
Je trochu rozdíl mezi „ztropit si aprílový žertík na učiteli“ tím, že se všichni žáci
poschovávají před hodinou na pánských a dámských záchodcích a „ztropit si aprílový žertík
na učiteli“ způsobem sdělit u ústní maturity, jak na to …slušně řečeno nemáte a že
odcházíte. To už na tyhle vtípky bude trochu pozdě. Jen co se z hlediska kalendáře týče,
protože odmaturovat můžete i v září. Jak už vám asi došlo, měli byste si po škole rozsvítit
lampičku, rozházet všechny učebnice po stole, otevřít je a zalít si půllitrák kafe.
LEV
Pochmurná nálada i počasí nějakou chvíli ještě potrvá. Školu hoďte za hlavu, protože
nic člověka nerozptýlí tak, jako volný den strávení jen a jen tím, na co už jste dlouho
neměli čas. Ten čas byste měli, pokud by vám toho ve škole nedali dost i přes
prázdniny. Jeden den v týdnu si proto pročistěte myšlenky od povinností. Zamkněte se
v pokoji (v lepším případě v bytě), přežerte se vším, co lednice dá a sledujte jak jde jaro
na zvířata na Animal planet a nebo naopak si vyjděte ven zaběhat, zapijte to zeleným
čajem a nakonec si dejte osvěžující ledovou sprchu.
PANNA
Uběhlo jen pár týdnů a vy jste se změnili k nepoznání. Vaše staré názory jsou tu tam a stejně
tak i přátelé. Ale co by, pokračovat dál se dá i bez nich, někdy je to nejlepší cesta. Není se
čemu divit, Pannám se poslední dobou nedaří snad kvůli přístupu. Ale to nejhorší, co se vám
může přihodit jsou lehčí střevní potíže. Ty už vám snad zaženou myšlenky dál od těch na
problémy.
Veronika Kličková

