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Věrní čtenáři,
archiv se nám zaplňuje a kupička s již vydanými GYMPLÁKY polehávající v knihovně se navýšila
o jedno z posledních čísel letošního školního roku. Jelikož se toho u nás na Gymnáziu událo
přespříliš, provedu vás jen těmi nejdůležitějšími událostmi, které mi utkvěly v paměti.
Jistě nikomu z nás neunikl únorový incident, přesněji řečeno den, kdy se zbláznila nejenom
kopírka, ale i nápaditý vtipálek, který polepil každičké láskou infikované místečko na naší škole.
Pro ty, které v období od 24. – 28. února těžce onemocněli či odjeli na lyžařský výcvik, přináším
poslední nahlédnutí na tuto skvostnou báseň a zároveň se pokusím zjistit něco víc.
Největším otazníkem stále zůstává samotný autor! Zadané studenty to možná spíše povzbudilo, ale i
ostatní si zřejmě potřebovali ukázat prstem, obvinit možné „pachatele“. Doneslo se mi, že možným
autorem by pravděpodobně mohl být pan profesor Holásek či paní profesorka Kovářová. Tuto
možnost jsem zavrhla hned, když jsem se dál poptávala mezi studenty. Jedni to svalovali na
sekundány, druzí se kupodivu přiznali. Slíbila jsem jim, že stejně jako celá akce byla anonymní,
zůstanou i její tvůrci. Proto si nad tím nelámejte hlavu a pokračujte ve studiu, protože brzo půjde do
tuhého!

Koukněte kolik romance
nabízí naše chodby,
Páry snad chtějí se dát do tance,
jenom jim nohy ztuhly.
Jako dvě pijavice
k sobě se lepí.
A nejlíp někde na očíchnebozí primánci v noci z toho nespí.
Nebo jen zdvořile přemáhají smích.
To byste nemohli vydržet chvilinku
a nepohoršovat své okolí?
V křoví se líbejte i dlouhou hodinku,
tam to z NÁS nikoho nebolí.

Hodně síly při učení nejen maturantům přeje
V.Kličková

Simulační hra o politice
Ve dnech 3. a 4. února (pondělí a úterý) se skupinka studentů z našeho gymnázia zúčastnila
projektu „Simulační hra o komunální politice“, která jim přinesla reálný zážitek z jednání
Zastupitelstva Ústí nad Orlicí.
První den v dopoledních hodinách se vybraní žáci shromáždili ve škole, kde se pod vedením
odborných lektorů dozvěděli informace o komunální politice, na základě kterých dále vytvářeli
plakáty a hráli hry, jež je postupně seznamovaly s tématem. Poté se v odpoledních hodinách stali
účastníky skutečného zasedání. Úterní den však strávili rozděleni v několika skupinách
(fiktivních stranách), snažíce se zkušenosti, kterých nabyli v předchozích dnech, využít k
simulování situace zastupitelstva.
Doufejme, že akce dala studentům do života mnoho užitečných ponaučení.

Biologická olympiáda – školní kolo
Ve dnech 19. a 20. února proběhlo na našem gymnáziu školní kolo olympiády z biologie.
Studenti museli předem nastudovat materiály o tématech, na která se soutěž převážně
zaměřovala. Soutěžilo se celkem ve třech kategoriích, do okresního kola postoupili vždy dva
nejlepší.
Kategorie A

Kategorie B

1.

Jan Tesař

4. A

1.

Hana Petržílková

6. B

2.

Tereza Navrátilová

3. A

2.

Lucie Kroupová

2. A

3.

Martina Drymlová

3. A

3.

Evelína Minářová

6. B

V poslední kategorii se zúčastnila pouze jedna soutěžící, a to Klára Hortlíková (2. B).
Všem jmenovaným gratulujeme!
Š.Cvrkalová

Naši bývalí studenti nám nejsou lhostejní!
Už když jsem poprvé vstoupila do Gymnázia v Ústí nad Orlicí, přišlo mi něčím výjimečné.
Zanedlouho
jsem
zjistila
proč.
Nikdo
není
nikomu
lhostejný.
O tom se přesvědčuji stále. Již od druhého pololetí ze všech sil střádáme drobné a víčka,
abychom pomohli Lídě Javůrkové, naší bývalé spolužačce, slečně na vozíku. Dobu jsem
přemýšlela, jak napsat tento článek, aby nepůsobil jako všechny ostatní výzvy o pomoc
potřebným. Ráda bych, abyste vy všichni věděli, že Lída sama rozdává radost a smích, pomáhá,
kde se dá. Poprosila jsem ji, aby mi napsala, jak probíhá její den – tady je. Přesvědčte se o její
síle.
Jsou to již skoro čtyři roky, co jsem opustila brány gymnázia, do něhož se vy ráno co ráno vracíte.
A třebaže se mi i teď občas zdává o zkoušení, v němž mám jmenovat husitská tažení, a pochopitelně
nic nevím, ony dny mezi zdmi byly jednoduše skvělé.
Jelikož mám spinální svalovou atrofii, což je genetické onemocnění v podstatě bránící růstu svalů,
jsem při veškerých běžných činnostech odkázána na pomoc druhých. Nutno podotknout, že i v tom
měli profesoři a spolužáci pochopení, ačkoliv mne tento handicap ze značné části vylučuje

z kolektivu. Ne každé akce se mohu účastnit, ne každý cíl výletu není v balení se schody. A tak se do
světa podívám hlavně díky počítači, který umožňuje komunikaci jak s mými vrstevníky vesměs
studujícími na vysoké, tak s někým na opačném konci světa.
Internetem tedy pluji už nějaký ten pátek a díky možnosti spolupracovat s webem pro děti
provázím při prvních krůčcích na něm nejedno malé dítko. Což mne dostává do mnoha zábavných
situací. Opravdu jsem si nemyslela, že někdy skrze fotografii pračky budu radit, jak vyprat záclony
mamince k svátku, v přímém přenosu pomáhat vařit puding nebo kontrolovat úkoly. Ty se mi
navzdory ukončené školní docházce skutečně nevyhýbají a mám pocit, že referátů denně napíšu víc
než v době studia. (Taky jsem konečně přečetla povinnou literaturu.)
Vždy se však nejedná o úsměvné chvíle a řešit krizové situace či trestní činnost není občas zrovna
relaxační záležitostí. Naštěstí se ráda podívám do světa, pokud je to tedy možné, a tak se sem tam
se stejně „otročícími“ setkáme a pobavíme o nových metodách zvládání rozjívených puberťáků.
Postěžujeme si, dojdeme ke shodě v názoru, že bychom je všechny nejraději uškrtili, a zase jedeme
domů. Možná jste mne už potkali, nebo mne dokonce znáte, aniž byste o tom věděli. Každopádně –
ta věčně nestíhající, cosi studující či píšící brýlatá rudovláska vypadající tak na devět jsem já.
Zveme Vás na benefiční vystoupení divadelního studentského souboru Veselé zrcadlo,
které se uskuteční 27. dubna 2014 v 18 hod. v Roškotově divadle. Veškerý výtěžek bude
předán Lídě Javůrkové.
Šárka Sychrová
Gymnázium Ústí nad Orlicí

Ahoj všichni,
pokud rádi navštěvujete hudební festivaly všeho druhu, tak je tohle přesně pro vás! Slyšeli jste
už někdy o Majálesu? Jde o největší akci svého druhu v ČR. Jeho program je rozdělen na 2 části širší program oslav (několik menších akcí, festiválků a performances) a hlavní den oslav (velký
open-air s volbou krále studentů za účasti známých kapel). Cílem Majálesu je oslava krás
studentského života a prezentace studentských dovedností a aktivit. Pořádá se již od roku
2006 a s letošním ročníkem přichází také spousta novinek. Mezi nejhlavnější například patří
čipové náramky, které nahrazují vstupenky a zároveň slouží jako platidlo. Je to prosté a
jednoduché. Nebudete muset s sebou tahat hotovost a jednoduše si nabijete peníze na náramek.
Majáles bude prvním bezhotovostním festivalem. Umožňuje také studentským kapelám prosadit
se, kvůli čemuž bude letos o jednu stage navíc (tzn. dohromady 5 pódií). Každý si zde najde své,
program letošního ročníku je opravdu pestrý! Kromě poslouchání muziky zde mají studenti
možnost spoustu dalších druhů zábavy. O jídlo ani pití na festivalu není nouze. Velkou
vychytávkou jsou vratné kelímky od piva. V plánu je taktéž volba krále Majálesu a letos i volba
Miss Majáles.
Majáles, na který vás lákám se koná v dubnu Hradci Králové u Piletického potoku. Abych byla
konkrétnější, tak 25.4. od 13 hodin do půlnoci. Mezi hlavní účinkující patří TOMÁŠ KLUS,
CHINASKI, HORKÝŽE SLÍŽE,MONKEY BUSINESS, MIG 21,
MANDRAGE, VYPSANÁ FIXA, WOHNOUT, UDG, STO ZVÍŘAT
…dále také: SKYLINE, FAST FOOD ORCHESTRA, ZRNÍ
RYBIČKY 48, PRAGO UNION, PSH, MAJK SPIRIT
MIDI LIDI, MYDY RABYCAD, MADAME PEPPER
VEC, HENTAI CORPORATION, JOHNY MACHETTE
VOXEL, ADAM MIŠÍK a spousta dalších! Na hlavní stage
programem provází Jan Kraus. Předprodej zahájen - v březnu
koupíte vstupenky za nejvýhodnější cenu - 399 Kč. Registrací
do věrnostního klubu navíc získáte pivko zdarma a další výhody.
Veškeré informace najdete na webových stránkách Majálesu: http://hradec.majales.cz/
Takže proč nesmíte na Majálesu chybět? Je to jeden z nejlepších hudebních festivalů v ČR a
tak lehce přístupný. Tak nelenošte, mrkněte na stránky a kupte si vstupenku co nejdřív, jelikož je
den ode dne dražší. Pokud budete mít zájem o vstupenky můžete kontaktovat i mě
(email:xlzicarova@gymuo.cz) a já vám seženu vstupenky za super ceny! V brzké době se školní
nástěnky naplní plakáty o Majálesu, kde se můžete také dozvědět více.
Budu se na vás těšit!
Michaela Lžičařová

Co jiného dokáže milovníky hudby nadchnout více, nežli nová deska, příval tónů a rýmů
řádkovaných samotným životem. Je toho opravdu spoustu. Pulty rozzářily i takové novinky jako
je kupříkladu album Pharrella Williamse G I R L. Za pomoci dvou anonymních fanoušků, kteří
spojili své síly, vám teď dlouho zanedbávaná rubrika o hudbě může naservírovat tyto tři
lahůdky.

GHOST STORIES
Pro opravdu zarputilé fanoušky britské skupiny Coldplay bude 19. května rozhodně důležitější
událostí vydání nového alba, nežli maturitní ústní zkoušky. Tato v pořadí již
šestá deska přinese stejně jako Mylo Xyloto především náruč optimismu.
Obsahuje devět skladeb, z nichž Midnight a Magic jsou již volně přístupné na
internetu. Takže až vyrazíte pro tento skvost, abyste ho mohli přidat do své
sbírky kvalitní hudby, hlavní indicií by vám měla být bílá andělská křídla, která
jsou propletená drobnými kresbami.

GR TEAM 1 A NOČNÍ VIDĚNÍ
Během března také spatřili světlo světa nová alba od Separa (album Pirát) a
skupiny Gramo Rokkaz (album GR Team 1). Kdo se běžně
nezajímá o toto odvětví československé hudební scény,
zřejmě neví o čem je řeč. Gramo Rokkaz je slovenská hiphopová skupina, ze které se Separ nedávno odseparoval.
Kromě osobních neshod měl prý i odlišný pohled na dělání
hudby, kterou vy můžete porovnat.
Za zmínku také stojí chystaná deska člena skupiny PSH. Orion ji vydá začátkem dubna a ponese
název Noční vidění.
-Anm

Potkal jsem v obchoďáku s uličce s
vložkami pěknou holku, tak jsem
se zeptal, zda by nechtěla za 5 - 7
dní zajít na kafe...
Na zkoušce z matematiky:
Profesor chce nakreslit funkci sinus.
Chvíli pozoruje žáka a povídá: "Zatím to
vypadá dobře."
Student: "To je osa x, já jsem strašně
nervózní."

Dva ožralí si přivolali taxi.
Taxikář když viděl že jsou opilí, tak jen
nastartoval motor, hned ho zhasl a řekl:
"Už jsme tu."
Tak mu dali peníze, jeden poděkoval,
ale druhý mu vrazil nehoráznou ránu.
Taxikář myslel, že si všiml, že se s autem
vůbec nepohnul z místa, přesto se optal:
"Ta byla za co?"
A on mu odpověděl:
"Příště neleť jak k*k*t!!!
Si nás mohl zabít...“

Co se bude dít dál na Ukrajině nevím, kam záhadně zmizelo letadlo taky ne, ale další várku čtení na
slunečné dny vám poradit můžu. Je libo něco ze soudku mezilidských vztahů? Pak určitě sáhněte po
knížce Oskar a růžová paní. Pro romantiky a trochu i šílence je tu Prozření Mary Dyerové. Dáváte-li
přednost klasice, začtěte se do známých Ostře sledovaných vlaků.
Eric-Emanuel Schmitt: Oskar a růžová paní
Kniha pojednává o chlapci jménem Oskar, který umírá leukemii.
Sestra z nemocnice-babi Růženka mu poradí, aby psal dopisy Bohu.
Oskar tedy posledních pár dní života píše o svých přáních, o tom co
všechno dělal a jak je naštvaný na pana doktora a na své rodiče, kteří
mu lžou. Na konci svých dní se však se všemi usmíří a poznává, co je
pravá láska. Umírá ve víře a lásce. -Kniha je psána okouzlujícím
dětským pohledem, je to taková směsice smutku, bolesti a smíchu.
Nutí vás zamyslet se nad svým životem, jestli ho vlastně jen tak
nemarníte.
Michelle Hodkin: Prozření Mary Dyerové
Mara žila normálním životem. Pak se ale jednoho dne probudí
v nemocnici a neví, co se jí stalo, její přátelé umřeli pod troskami domu.
Tuší, že za tím stojí něco víc. Aby unikla strachu a bolesti, stěhuje se celá
rodina na Floridu. Maru zde pronásledují obrazy mrtvých přátel, má
pocit že blázní a v jejím okolí až příliš často umírají lidé, se kterými se
nepohodla. Samotu jí zaplňuje tajemný Noah Shaw, otravně krásný kluk,
který ji dohání k šílenství. Jestli brzy nepochopí co se s ní děje, může to
mít na všechny fatální důsledky. Knížka s nádechem tajemna a taky
trochu té romantické lásky, která si jistě najde cestičku k nočnímu stolku
především u dívek dospívajícího věku.

Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky
Děj je zasazen do období druhé světová války. Hlavním hrdinou je
Miloš Hrma, začínající výpravčí, který řeší své vlastní mladické
problémy, protože neuspěl jako muž. Miloš po překonání svého
osobního trauma ztrácí všechny zábrany. Najde vůli stát se hrdinou a
při jedné ze sabotážních akcí přichází o život. -Kniha se vyslovuje
proti nesmyslnosti války, jež zasahuje do každodenních osudů lidí.
Autor používá hovorový jazyk, který je často doplněn vulgarismy, což
napovídá o tom, že jeho hrdinové jsou obyčejní lidé.

Katka Bubnová, Kristýna Kropáčková

JARO JE TU
Při četbě minulého čísla jsme všichni zimomřivě usrkávali horký čaj a nostalgicky vzpomínali na
hřejivé sluneční paprsky. Čas ovšem pokročil, a tak jsme již v březnu svědky jara a rozpuku, proto
v tomto vydání nebudeme pokračovat v exkurzi po textilním vybavení lyžařů, ale pustíme se do
něčeho „lehčího“. Jelikož je jaro časem lásky…
Trenky a slipy
Úplně prvním doloženým kouskem spodního prádla byla bederní rouška, která chránila před
chladem a zraněními. Spodky se začaly objevovat až později ve středověku. Muži poté přešli
k punčochám a v 19. století k oblíbenému overalu, jenž vznikl spojením horního a spodního dílu
oblečení. Kolem 30. let 20. století se začaly prosazovat nám již známé trenýrky a slipy.
Korzet
Extrémně štíhlý pas a vytvarovanou postavu chtěly mít ženy od nepaměti. Již ve starověké Krétě
se kolem roku 1800 př. n. l. se ženy soukaly do oděvu podobného korzetu z měděných plátů.
Řekyně si zase tělo obepínaly řadou pásů. Ve 13. století dámy začaly toužit po bezchybné a štíhlé
siluetě. Používání korzetů nebylo rozhodně nic zdravého. Těsně šněrované ženy nemohly sedět,
natož dýchat, a často omdlévaly. Dokonce mohlo dojít i k deformaci vnitřních orgánů, a někdy se
prý dokonce podařilo zlomit žebro, které mohlo například zranit plíce. Postupem doby
se korzety staly symbolem společenského postavení.
Podprsenka
Za oficiální objevitelku podprsenky považována až Marie Phelps Jacobová. Podle tradovaného
příběhu se prý před jednou společenskou akcí nemohla s korzetem nasoukat do šatů a tak si
narychlo z kusů hedvábí spíchla model podobný dnešním podprsenkám. Sklidila obdiv a uznání
a v roce 1914 si návrh nechala patentovat. Za vůbec nejstarší je považována podprsenka z 15.
století, která byla nalezena v sousedním Rakousku. Dnes už z ní zbyla pouze potrhaná látka,
ovšem střihem se od těch našich dnešních moc neliší.

K.Hrochová

Co oči nevidí, aneb co se skrývá mimo lidský svět
Myslíte si, že svět patří jenom lidem? Že my jsme ti, kteří mají pod kontrolou své životy, ti, kteří
rozhodují o celé budoucnosti, ti, kteří zaujímají místo na vrcholu evoluční pyramidy? Pokud ano,
tak následující filmy vám dají pádné důvody o všem pochybovat...

Mortal Instruments: Město z kostí (Mortal Instruments: City of Bones, 2013)
Příběh o obyčejné dívce Clary, která se svou mámou žije v Brooklynu, se na první pohled může
zdát docela všední. Tedy do doby, než se stane svědkyní podivné vraždy, při níž se tělo dočista
vypaří. Clary si začne všímat podivností, které běžný člověk nevidí, a poté, co po souboji s
děsivou stvůrou zmizí její matka, zjišťuje, že to kolem není tak poklidné, jak si všichni myslí.
Připlete se mezi Lovce stínů ochraňující lidský svět před démony a postupně přichází na
tajemství, která se před ní matka snažila tolik let ukrývat.
Film zrežíroval Harald Zwart a čest si zde zahrát dostali například Lili Collins, Jonathan Rhys
Meyers a Jamie Campbell Bower.
Ti, kteří četli tento příběh, jenž napsala Cassandra Clare, a zároveň viděli film, mi dají určitě
zapravdu, že knížky byly o trochu lepší, ačkoliv ani film nakonec nedopadl špatně.
Jistě také znáte ten pocit, když si přečtete něco, co vám vezme dech, a pak jen napjatě vyčkáváte,
zdali i filmová verze bude alespoň z poloviny tak dobrá. Pokud tedy stále váháte nad tímto
filmem, mohu doporučit. Je zde celkem slušně zakomponovaná jak akce, tak romantika, takže si
na své přijde každý.
Hodnocení: 87 %

„Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl
ochoten zemřít.“
Honoré de Balzac

Já, Frankenstein (I, Frankenstein, 2014)
Tentokrát se scénáře ujali Kevin Grevioux a Stuart Beattie, který se zastal i režírování, a obsazeni
zde byli Aaron Eckhart, Yvonne Strahovski a Miranda Otto.
Koncem 18. století bylo stvořeno samotným doktorem Frankensteinem monstrum Adam, jemuž
se mu povedlo přežít až do dnešní doby. Celých 200 let je na útěku před démony, kteří se snaží
zničit lidskou rasu a zároveň přijít na to, jak oživit již mrtvé tělo, tak jak se to povedlo
Frankensteinovi. A aby to všechno nebylo tak jednoduché, do celého děje zasahují tzv. chrliči.
Chrliči jsou zvláštní bytosti, kteří vedou válku s – již zmiňovanými – démony a snaží se zároveň
ochránit Adama i s deníkem jeho „otce“, do něhož pečlivě zapisován postup o stvoření člověka z
různých částí těl.
Adam nám v tomto příběhu ukazuje, že se dokážeme vzepřít osudu a rozhodnout se sami, jakým
směrem se vydat, i přes protesty ostatních.
Myslím, že tento film se bude líbit především těm, kteří si již zamilovali filmy, mezi než patří

rozhodně Jeníček a Mařenka (2013), Van Helsing (2004) a nebo Abraham Lincoln: Lovec upírů
(2012), které mají velmi podobný způsob zpracování.
Když jsem viděla, že se do kin řítí film o Frankensteinovi a jeho monstru, myslela jsem si, že se to
bude více zakládat na klasickém příběhu. Bohužel se tak nestalo, ale i přesto nevěšte zklamaně
hlavu a rozhodněte, zdali se film povedl, nebo to bylo nepovedený pokus o „pokračování“
příběhu od Marry Shelleyové.
Hodnocení: 84 %

Š.Štanglerová

American Horror Story
Když strávíte dva roky nad tvorbou rozjuchaného teenagerského seriálu, je nejlepší si pak
odpočinout u pořádného hororu. Nebo si to aspoň myslí tvůrci American Horror Story Ryan
Murphy a Brad Falchuk, kteří mimo jiné režírovali i
muzikálový projekt Glee. Hned na začátku se
dohodli, že případné další série American Horror
Story budou mít jiný příběh, což je rozhodně skvělý
způsob, jak se vyvarovat nekonečnému protahování
s okoukanými postavami.
První série, zpětně pojmenovaná Murder House, se
odehrává v současnosti a sleduje příběh rodiny,
která se stěhuje do krásného, starobylého sídla
v Los Angeles. Brzy ale zjistí, že nejsou jedinými
obyvateli domu a že pobyt tam nebude ani zdaleka
tak příjemný, jak si představovali.
V druhé sérii Asylum se přesuneme do minulého
století, kde budeme v ústavu pro léčbu duševně
nemocných zločinců svědky zvrácených praktik a
testování na lidech.
Třetí série s výstižným názvem Coven (volně
přeloženo jako „Setkání čarodějnic“) vypráví o
internátní škole pro čarodějky. Nejde však o žádné
přítulné Bradavice, trojka je totiž dosud tou
nejodvážnější sérií, v níž se kromě řezání

motorovou pilou, pitvání, mluvících uřezaných hlav nebo upalování za doprovodu funkových
songů dočkáte i krásné nekrofilní romance nebo nevysvětlitelných pěveckých čísel. No neberte
to.
American Horror Story se už od začátku vysílání v roce 2011 těší velké oblibě, dokonce se stal
nejsledovanější seriálovou novinkou v USA. Myslím, že rozhodně stojí za to ho zhlédnout, už jen
kvůli výbornému obsazení v čele s čtyřiašedesátiletou Jessicou Lange, která se zatím objevila ve
všech sériích a za své herecké výkony sklidila spoustu ocenění.

A.Mlynářová

KAVÁRNA POTMĚ: MÍSTO, KDE TMA SBLIŽUJE
Co člověk zažívá, když mu není souzeno ani na vteřinu otevřít oči a porozhlédnout se po okolním
světě? To je otázka, kterou si možná mnoho z vás již položilo, ale opravdu těžko se hledá správná
odpověď. Naprostou a nekončící tmu totiž člověk zažívá až tehdy, když doopravdy oslepne.
Nadační fond Světluška před několika lety přišel s projektem, který nám umožnil se do pocitů
zrakově postižených lidí vžít alespoň částečně. Prostřednictvím dvou online rozhovorů jsem se
pokusila zjistit o Kavárně POTMĚ bližší informace. Prvním dotázaným je vedoucí produkce
projektu – Alexandra Kratochvílová.

O projektu Kavárna potmě
Kde se objevil nápad kavárnu tohoto typu založit? Existuje již podobný projekt například
v zahraničí?
A.K.: Projekt podobného charakteru, jako je naše Kavárna POTMĚ, kde si lidé mohou vyzkoušet
naprostou tmu, už existuje v zahraničí. Před lety se jím nechali inspirovat bývalá ředitelka
Nadačního fondu Martina Kaderková a Michal Kuchař - český tyfloped (pedagog zaměřený na
výchovu a vzdělávání zrakově postižených, pozn. red.). Společně pak postavili Kavárnu POTMĚ,
která je v mnoha ohledech zcela unikátní.
Jak vypadá interiér kavárny?
A.K.: Do prostoru kavárny nevstupujete přímo. Za vstupními dveřmi vás čeká průchod dvěma
místnostmi, aby se do kavárny při příchodu a odchodu hostů nedostal ani paprsek světla. Za
nimi se již nachází místnost se šesti stoly, každý se čtyřmi židlemi. Uprostřed místnosti se mezi
stoly pohybují nevidomí číšníci, nevidomí průvodci přivádějí i odvádějí hosty vždy podél stěn
kavárny. Na druhém konci kavárny se nachází bar, kde nevidomý barman připravuje kávu
a ostatní nápoje.

„Najednou jsme byli na jedné lodi. Člověk zjistil, jak
vidící obratem vnímají vše jinak. Že víc poslouchají
a dokážou si i odlišně povídat.“
S jakým ohlasem nejčastěji přicházejí návštěvníci? Objevily se i negativní ohlasy, obraceli
se na vás zákazníci s nějakými výtkami?
A.K.: Ohlasů je opravdu mnoho a lidé nám v nich děkují za zážitek. Jsou uneseni jak tmou, tak
setkáním s nevidomými a doufají, že se k nám zase za rok vrátí. Dojem každého hosta Kavárnu
POTMĚ dokonale vystihuje – například jedna návštěvnice nám napsala, že kavárna je místem,
kde se prostor i čas rozplynou a hranice zmizí. Jiný host napsal, že tma má hodně barev, odstínů
a podob. A taková kavárna je – hraje moha barvami, hranice se stírají a čas zde utíká jinak. Je
prostě na vás, jak ji (ne)uvidíte. Co se týče negativního ohlasu, tak s tím jsem se setkala zatím jen
proto, že lidé kvůli velkému zájmu někdy čekají ve frontě. I tak se ale úplně nejedná o výtku,
protože s tím bohužel nic udělat nemůžeme, ale spíš o politování, že kvůli jiným povinnostem
nemohli čekat.
Jak reagovala naopak druhá strana – tedy obsluhující? S jakými dojmy se účastnili
projektu?
A.K.: Každý rok se na kavárnu těší. Jak ti, kteří v ní pracují delší dobu, tak ti noví, kteří jdou
poprvé. Nevidomí kavárníci jsou rádi, že mohou nám vidícím ukázat, co dokáží a že ve tmě se na
ně můžete naprosto spolehnout. Baví je setkávat se s novými lidmi a sledovat jejich pocity ve
tmě. Troufnu si za ně tvrdit, že je to opravdu obohacuje.
Co návštěvníky během pobytu v naprosté tmě nejvíce překvapilo?
A.K.: Paradoxně je to právě ta tma. Snad všichni hosté vcházejí do kavárny s pocitem, že se za
chvíli „rozkoukají“. Ale absolutní tma je absolutní tma. Často jsou také překvapeni schopnostmi
a dovednostmi nevidomých kavárníků.

Kavárník, který se orientuje i v naprosté tmě
Jak na kavárnu vzpomíná Božena Gogoľáková ze Slovenska, která se pohybovala přímo
v centru všeho dění – tedy v kavárně, kde obsluhovala zákazníky?
Jak jste se k účasti v projektu dostala?
B.G.: Přes přítele. On už v minulosti do kavárny chodil, a tak mě doporučil. Prošla jsem řádně
konkurzem.
Dávali se s Vámi návštěvníci během obsluhování do řeči?
B.G.: Vždy. Bylo to hrozně zajímavé. Najednou jsme byli na jedné lodi. Člověk zjistil, jak vidící
obratem vnímají vše jinak. Že víc poslouchají a dokážou si i odlišně povídat.
Zažívala jste v kavárně úsměvné chvilky? Vzpomenete si též na nějakou méně příjemnou?
B.G.: Je těžké vybrat něco extra. No, nezapomenu na to, jak jsem usazovala ke stolu hosta,
navigovala jsem ho, kde má místo na sezení a kde je stůl. Nějak se mi v té rychlosti pootočil a sedl

si místo na židli na stůl. Tak jsem to po vtipném „jej, to je nějak vysoko“ okomentovala, že sedí na
stole. Smáli se snad všichni.
Nemilá zkušenost? V kavárně v autobuse jsem byla smutná z některých lidí, kteří vůbec
nepochopili smysl kavárny a otevřeně před lidmi nadávali. Je nutné připomenout, že šlo o lidi,
jak to slušně vyjádřit, z nižší vrstvy. No spíš to byly vtipné věci. Často se lidé naslepo seznámili
a před kavárnou si vyměnili kontakty, já jsem poznala spoustu zajímavých lidí. Dokonce mám
i dárek od jedné paní. Krásnou malou mušličku, kterou nosím s sebou.
Jak byste hodnotila náročnost obsluhování v takovém prostředí?
B.G.: Podle toho, o jaké kavárně hovoříme. Na pevné kavárně v Praze je víc prostoru.
V autobusové je to o větším stresu, protože přes jednu uličku chodí dva číšníci a průvodce
s lidmi. Je třeba dávat pozor na průvodce i na druhého číšníka, abychom se nesrazili. Na pevné
kavárně se to stát nemůže, protože každý číšník i průvodce má svou linku, kterou může chodit.
Tak na kavárnu vzpomíná paní Božena. Lákalo by vás okusit zatemněné prostředí v roli
zákazníka na vlastní kůži? I letos se můžete do Kavárny POTMĚ vydat. Bude jako každý rok
otevřena v červnu na Ovocném trhu v Praze a vydá se i na cestu po ČR.
Přijďte si i vy vypít do úplné tmy svůj šálek černočerné kávy. Obohatíte se o nový
nezapomenutelný zážitek a přispějete na dobrou věc.

Zdroj fotografie: commons.wikimedia.org

Markéta Popelářová
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Ver (Jaro)
A je tu zase: po strázních zimy nový počátek. Asi bychom obtížně hledali někoho, kdo se už
netěšil, nebo dokonce kdo nese příchod jara nelibě.
Jaroi je bohaté na změny, po počátečních rozpacích nastupuje náhle a nabízí celou řadu
odlišných tváří.
Předjaříii: slunce naznačuje, že by někdy v budoucnu mohlo třeba i hřát. Tající sněhy, kapající
rampouchy, ale zas zmrzlé noci. První nesmělé kvítky a první ptačí pípnutí.
Březen odvážně vykračující přes riziko recidivy zimy. Hájový aspekt vegetace a první
odpoledne bez kabátu.
Aprílový kolotoč, čtvero ročních období se protočí dvakrát za den, dravě a bezohledně. Často
pak následuje dubnové zadržování času, pošmourné dny, napouštění rezervoáru, než se prolomí
májové pupeny.
Velikonoce v různých podobách, tu norsky chladné střízlivé, tu zas tyrolsky nazdobené
a hřejivé.
Ohně Čarodějnic a květnové
polibky pod třešněmi. Máj
líbeznýiii, neposkvrněný,
mariánský, kociánkový, maturitní.
Květy již v plném rozpuku.
Pozdní jaroiv s náhle přerostlou
trávou, nuda z přesycení zdravím,
růst už se čeká, nové přestalo být
vzácné, svěžest převálcovaná
normalitou, Medard a jeho deště.
A proto obrat, první sena,
tajemné světlušky, svatojánská
noc, zlaté kapradí, brána k létu se
otevírá.

Nejvíc mě na jaru uchvacuje jeho nezadržitelnost. To mocné vzdutí naděje, puzení k jarnímu
úklidu, zakalená říční voda, teplý vítr, kdy je to zase po roce ve vzduchu, silnější než všechna
očekávání. Z cesty do Řecka, co jsem podnikl jako student, si nejvíc pamatuju otevřené okno
kupé, za kterým ve tmě přicházelo všechno to slibné, mladé, mocné, jižní.

Odvrácená strana jara: staré zásoby došly, nová úroda v nedohlednu. Prázdné sýpky, žebráci
po cestách, hlad. Povodeň nelítostně odnášející zbytky starého roku. Rozmáčená půda, blátivé
cesty, Morana se zachytila drápkem, vylézá na břeh a začíná svou vlastní setbu: další děsný rok.

Na jaře převládá pohled do budoucna, očekávání, naděje. Vítáme první jarní den, první
sněženku, první vlaštovku, poupata, mláďata. Pro nostalgiky se víc hodí jiné doby – letní siesta,
dušičkové a silvestrovské bilancování … Přesto i na jaře se lze ohlížet za starým rokem: oceňovat
jeho zarůstající stopy, loňskou trávu na mezi, prázdné ptačí hnízdo, trouchnivějící dřevo a staré
hroudy na poli.

Jsou totiž dvě cesty k jaru: vegetativní a generativní. Ta první kontinuální, v zemi zůstal loňský
kořen, vyhání letošní ratolesti, co prošlo zkouškou zimy, můžeme uchovat a dál na tom stavět.
Voda ve studánce je ještě loňská, to byl dobrý ročník. Květná neděle s kočičkamav, příjemná
a radostná cesta.
Ta druhá obsahuje obrat, přeryv, oběť,
přerod. Semeno nezemře-li, nevydá plodu.
Staré je pryč, začínáme zčistajasna znovu.
První krůpěj, ta není loňská. Velikonoce
s krajností velkopátečnívi.

Zvěrokruh začíná ohnivou jiskrou
Berana. S bezohledností nezkušeného
mláděte se dere na svět, trká a poskakuje,
na pomalé se nečeká, vždyť je toho tolik,
tolik před námi. Hlavou napřed!
Zemitý Býk zpomalí, ale o to
nezadržitelněji se vydá na zoraném poli
na dlouhou cestu, cestu k úrodě. Ověnčeni
květy táhneme svoje jho, síly máme plno.
A když se jaro naplno rozezní, vzdušní
Blíženci se postarají o bezstarostné prodloužení jeho dětství. Ty těžké doby přijdou jindy. Na
zastavení léta bude času dost.

K dalšímu čtení:
Aleš Roleček: „Jaro je čínské. (…) Vystupovat do hor, jít podél břehů řek – pozorovat ty
neobyčejné proměny, dýchat vůni nového života, který se všude kolem znovu probouzí.“vii
Jiří Sádlo: „Všichni každý rok hlídáme, odkud psát jaro. (…) Huš, pokušení! Nevím, co po mně chce
jaro. Plno zde touhy náhlé, úplné, definitivní, přesné, pohotové jako smrt. Jaro sekera, jaro
modrooký idiot. Jaro Occamova břitva. Ocitl jsem se na jaře, já jsem to zimní smetí schované do své
zimy, a co to po mně chcete.“ viii

Pavel Holásek
i
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Padlo rozhodnutí zapojit do tvoření našeho školního časopisu GYMPLÁK více a více studentů!
Jelikož vy sami se k nám neodvážíte, vyhlašujeme menší literární soutěž s pestrými výherními
cenami, které budou odhaleny až po vyhlášení nejlepšího autora FEJETONU na libovolné téma.
Opravdu nejpovedenější příběh uveřejníme v posledním letním vydání.
Rozhodli-li jste se podělit se se všemi o své tvůrčí schopnosti a literární nadání, zasílejte fejetony
do 20. května 2014 na školní e-mail šéfredaktorky (xklickova@gymuo.cz) s příslušnými
informacemi, jako je vaše jméno, příjmení a příslušná třída.
Pro lepší představu o podstatě fejetonů si můžete přečíst následující článek:

Úča, ta tvrdej chleba má…
Od mládí jsem slýchala jednu poměrně otravnou písničku o nelehkém životě šoféra
a jeho eskapádách se skývou chleba. A už tehdy mi vrtalo hlavou, proč onen motorista nechá
celou situaci dojít tak daleko. Proč nepřibrzdí na odpočívadle a neposvačí, aby zmiňovaný kus
pečiva nestihl přejít ze stavu čerstvosti do stavu nepoživatelnosti? (V extrémních případech až
do stavu „houbovitosti“, ale o tom by zasvěceněji mohli psát spíše biologové…) Je snad vinno
Ředitelství silnic a dálnic, protože na podobná místa určená k zaparkování nemyslela? Nebo

závada na vozidle? Či snad dokonce povětrnostní podmínky? Kdepak, o něčem podobném mě
nikdo nepřesvědčí! Řidiči prostě patří k těm bolestínským typům, které pro zlepšení své situace
nehnou ani prstem, natož aby hýbali chodidlem na brzdovém pedálu, a následně hystericky
pláčou nad zpackaným osudem a vyjí o něm dojemné písně, aniž vyjídají zásoby
„ztopinkovatělých“ krajíců.
Zato učitelé, ti si vybírat nemohou. Ti totiž na jídlo doopravdy NEMAJÍ ČAS. Jen považte:
do noci moří hlavu i ruce (ano, učitelé skutečně pracují obojím) opravami a přípravami, aby se
druhý den těm hlavám otevřeným (tzn. zívajícím) alespoň trochu zavděčili. Po pěti až osmi
hodinách spánku (zde se informace rozcházejí podle zdrojů, navrhuji délce spánku učitelů
věnovat nějakou skutečně seriózní studii) s vypětím sil promnou oko a s hrůzou zjistí, že co
nevidět již mají postávat ve vzdělávacím ústavu. Popadnou tedy do každé ruky to nejnutnější a
nejrůznějšími způsoby, kolmo, pěšmo, lyžmo, autobusmo, automo, ba tu a tam i plavmo –
alespoň přeneseně, chvátají ke školní budově. Na chleba jim třetí ruka jaksi nezbývá, ovšem
zatím to snášejí poměrně statečně, utěšujíce se tím, že posnídají v kabinetě.
Jenže ouha! V oné oáze klidu za zavřenými dveřmi všechno to nejnutnější, co pobrali do
rukou, zahodí a už hlídkují na chodbách jako dobře cvičení ohaři. Tudíž na snídani zase nedojde.
Proč? Přece proto, že ohař taky nežere, když se soustředí na lov. Jak by to vypadalo? Psisko má
vyrazit do akce, ale místo toho ohlodává kostičku? Ani nápad! A tak i milý učitel v očekávání akce
zleva či zprava nepřežvykuje, zato bedlivě střeží právo a pořádek a přitom se snaží vlastnímu
bouřícímu žaludku vysvětlit, že včerejší večeře mu musí stačit.
Ze zdlouhavé čekané na školním koridoru pedagoga vysvobodí až uchu lahodící drnčení
zvonku, avšak ani tentokrát nevezme sousta do úst, neboť mu připadá krajně neslušné vstoupit
do třídy s drobkem na bradě, snítkou petrželky mezi zuby, nebo (jaká hrůza!) přímo s plnými
ústy! Od studentů vyžaduje kázeň a chlebárnu jaksepatří vymetenou, tudíž sám musí jít
příkladem. Proto důstojně kráčí po dlaždicích a záměrně přitom důkladně klape podpatky, aby
přehlušil zvuky vycházející z dutiny břišní.
Ani tímto stupněm však jeho martýrium nekončí. Závěrečnou čtvrthodinu vyučování
odříkává zcela mechanicky a už se vidí u úhledného domácího balíčku nebo na návštěvě školního
bufetu, jehož vůni muffinů, houstiček, rohlíčků a dalších dobrot – zdá se mu, v částečném
pomatení smyslů – cítí až sem. I přes tyto mámivé vidiny celou přestávku znovu stráví na
chodbě, neboť jej zastavují zvídaví studenti, aby se přesvědčili o termínu plánované písemky,
aby z něj zkusili vymámit známky z písemky neplánované, případně aby mu jiným způsobem
jeho vlastní jídelní plány naprosto překazili.
Jakmile se dočká zasloužené pauzy na oběd, vyrazí do jídelny. Tamní lahůdky do sebe ale
jen tak nahází, jelikož jej opět děsí představa třídy, jež netrpělivě poposedává ve svých lavicích a
s radostí a napětím očekává příchod učitele, bažíc po vědomostech. Kluše tedy zpět do školy,
z níž poté pádí domů, aby všechno stihl a zvládl. Než se naděje, nadejde večer. A co myslíte? No
jistě, ani nakoupit nestihl. Takže ve výsledku je na tom vlastně hůř než pirát silnic z výše
zmíněné písničky, protože ten alespoň nějaký chleba přece jen má, kdežto učiteli zbudou jen oči
pro pláč a večerní opravování, upravování, nanejvýš pak třeba ještě vypravování.
(-MDL-)

EVROPSKÝ OTAZNÍK – 22. 3. 2014
Měsíc s měsícem se sešel a je tu už tradiční článek z politického spektra dění. Tentokrát se
zaměřím na zahraničí, konkrétně na Ukrajinu a její krizi. Považuji to za více než důležité, protože
se jedná o největší skandál od anexe částečného území v Gruzii právě Ruskem. V krátkosti
připomenu, co se stalo.
Na konci minulého roku se Ukrajina se rozhodovala, jestli bude směřovat více na západ, nebo na
východ. Bývalý prezident Janukovič sympatizoval více s Rusy, čímž rozdmýchal nepokoje.
Ukrajina se totiž ocitla na ostří nože. Buď se bude orientovat na Evropskou Unii a poplynou k ní
výhody s ní spojené, nebo naopak zůstane v ruské sféře vlivu, s kterou je již několik let
propojená. Rozdílné názory na řešení problému vyvrcholily potyčkami a demonstracemi
v Kyjevě. Aby toho nebylo málo, tak ruské jednotky obsadily Krymský poloostrov na jihu země.
Ten se minulou neděli odtrhl.
Ve večerních hodinách 21. 3. Skončil vyjednaný mír mezi oběma armádami na poloostrově.
Bohužel, i v době míru, se Rusové snažili obsadit vojenské základny na Krymu. Svět zareagoval
sankcemi, jenomže těm se Rusové vysmívají! EU dokonce schválila pomoc pro Ukrajinu v podobě
zrušení cla na tamní výrobky. Další důležitý krok vpřed udělal ukrajinský premiér, který
podepsal 1. Část asociační dohody.
A já se ptám: Jak daleko je Putin schopen zajít? Bude mu stačit Ukrajina? Máme se obávat, jestli z
něj nebude nový Adolf? Dokáže svět zabránit zkáze ? To vše je ve hvězdách a až čas mi odpoví!
Doufám, že se vše vyřeší co nejdřív a hlavně bez konfliktů!

M. Kovrzek

Od našeho posledního vydání uplynula velmi dlouhá doba, takže se nemusíte bát, že bychom
neměli o čem psát. O sportu to platí dvojnásob. Zaměříme se hlavně na probíhající play off
hokejové Tipsport extraligy. Další zmínka bude o Gambrinus lize. Nakonec se dozvíte zajímavost
o Aleši Hemském.
Všichni určitě víte, že právě probíhá čtvrtfinále play off české hokejové extraligy. Mezi Brnem a
Plzní je stav utkání vyrovnán 2:2. To samé platí o souboji Hradce Králové se Zlínem. Sparta
Praha se ujala vedení 3:1 nad Vítkovicemi, stejně jako Třinec v Pardubicích. Každý duel se hraje
na čtyři vítězná utkání, takže ještě není pro nikoho nic ztracené. Všichni určitě věříte, že se
povede vašemu týmu sérii dotáhnout do vítězného konce a postoupit do semifinále, stejně jako
já věřím Pardubicím. TI z vás, kteří už zde nemají svého favorita, si určitě budou přát, aby byly
série co nejvíce vyrovnané a mohli sledovat co nejvíce krásných zápasů.
O víkendu probíhalo 21. kolo české fotbalové Gambrinus ligy. K vidění byla spousta zajímavých
utkání. Ať už šlo o zápas Baník Ostrava – Sparta Praha, nebo Sigma Olomouc – Plzeň, divák se
mohl stále dobře bavit. Před tímto kolem měla Sparta na čele náskok deseti bodů před druhou
Plzní. S Baníkem ale pouze remizovala, takže se jí náskok o dva body snížil. Nyní si prohlédněte
všechny výsledky kromě zápasu mezi Mladou Boleslaví a Teplicemi, který se odehraje zítra.
Slavia – Jihlava 1:2
Olomouc – Plzeň 1:2
Dukla – Příbram 1:1
Slovácko – Brno 5:0
Ostrava – Sparta 1:1
Znojmo – Bohemians 1905 0:0
Liberec – Jablonec 3:0
V březnu, v poslední přestupový den v NHL byl Aleš Hemský vyměněn do týmu Ottawa Senators.
Vedení tohoto týmu si může mnout ruce. Po odchodu Daniela Alfredssona hledalo křídelníka do
elitní formace. Vybralo si Aleše Hemského a zdá se, že to byl výtečný tah. V sedmi zápasech
nasbíral už osm bodů, konečně má zase radost z hokeje a na ledě opět předvádí své kulišárny. Ve
čtvrtek v utkání s Tampou Bay vstřelil úžasný gól, který zvedl ze sedadel každého diváka.
Nejdříve se elegantně zbavil obránce Radka Gudase, když si prostrčil kotouč mezi nohama, další
bek se nestačil vrátit, takže pardubický odchovanec snadno překonal gólmana Bishopa a do
poloprázdné branky poslal kotouč. Bohužel tato trefa k vítězství nepomohla, takže se Ottawě
play off zase o kousek vzdálilo.
T.Zářecký

Do nejčerstvějšího výtisku Gympláka jsem si pro vás dovolila přichystat citáty a přísloví v trochu
jiné podobě, než na jakou jste zvyklí! Přiřaďte ke správným jazykům:

1. Acta est fabula.
Hra je u konce.

2. Bedre med en fugl i hånden enn ti på taket.
Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.
3. Addig üsd a vasat, amíg meleg.
Kuj železo, dokud je žhavé.
4. Non si serra mai una porta che non se n'apra
un'altra.
Když se jedny dveře zavřou, druhé se otevřou.

5. Ko drugome jamu kopa sam u nju pada.
Kdo druhému jámu kopá, sám do ní padá.

6. Žuri polako.
Spěchej pomalu.

a. srbština

b. italština

c. chorvatština

d. latina

e. maďarština

f. norština

1d, 2f, 3e, 4b, 5a, 6c

A&M

… průměrné tělo obsahuje 78 % vody?

… ve světě žije 37 milionů slepých lidí.

… první telefonní seznam obsahoval pouze
50 jmen? (1878)

… průměrný člověk prospí za život 25 let?

… při úderu blesku může teplota dosáhnout
až 30 000°C?
… Saudská Arábie nemá žádné řeky?
… průměrný člověk usne za 7 minut?
… se nemůžete sami polechtat?

… vejce obsahuje všechny vitamíny, kromě
vitamínu C?
… Venuše je jediná planeta, která se otáčí po
směru hodinových ručiček?
… více lidí zemře pod padajícím kokosem
než při napadení žralokem?

… škytavka trvá většinou pět minut?

… Země je jediná planeta naší soustavy,
která není pojmenovaná po bohu?

… v Číně je zakázáno objímání stromů?

… znak $ byl představen v roce 1788?

… Země váží 6.588.000.000.000.000.000
tun?

… bílé kočky s modrýma očima jsou
většinou hluché?

… vážíte méně, když je měsíc přímo nad
vámi? (v důsledku gravitačních sil)

T.Rejmanová

Nezadaným zkříží cestu nový životní partner. I přes to, že jste každý
úplně jiný, se spolu sblížíte natolik, že začnete uvažovat o společné
budoucnosti. Zadaní se budou muset podřídit svému protějšku.
Padla na vás jarní únava. Doma se zapojujte méně, ale
přesto ochotně a pokud vám někdo z učitelů napaří deseti stránkový referát,
radši si přivolejte pomoc kamarádů. Koncem měsíce byste měli být opět fit :)
Vaši blízcí na vás budou tlačit, abyste se trochu víc zapojili do rodinného
života, vy se z toho ale pokusíte vymluvit. Dlouhé debaty s příbuznými vás
moc nebaví, chtělo by to spíš něco akčnějšího. Co třeba zkusit bungee
jumping?
Musíte se snažit být trošku více průbojnější. Jinak veškerou smetánku
slíznou vaši spolužáci, a i když nejsme nepřející lidé, se nám ta
představa nelíbí. Zkuste zapracovat na své zodpovědnosti a domácí
přípravě.
Dokážete se prosadit na všech frontách: učení se
sice nevyhnete, ale půjde vám to od ruky a láska na sebe taky nenechá
dlouho čekat. Prospěje vám náročná fyzická činnost či nějaké adrenalinové
sportovní disciplíny. Rodinu i přátele překvapíte poněkud zvláštním
smyslem pro humor.
V březnu můžete zaznamenat jisté potíže se soustředěním nebo
s pamětí (a ještě není ani konec roku). Měli byste se věnovat hlavně
cvičením na podporu vaší nervové soustavy. Luštěte hlavně
křížovky, sudoku nebo matematické rébusy.
Merkur procházející znamením Ryb ve vás
vyvolá silné city k jisté osobě opačného pohlaví,
bohužel se ale nedokážete dostatečně jasně vyjádřit. Nakonec ale postačí,
když za vás budou mluvit vaše činy (uvidíme, co budete vyvádět).
V březnu se budete vůči svému okolí chovat velmi ostražitě, nedokážete se
totiž zbavit pocitu, že se blíží nějaká pohroma. Kamarádi se vám sice pokusí
tyto černé myšlenky vyhnat z hlavy, starostí vás to ale stejně nezbaví. Možná
byste mohli zkusit osvědčenou čokoládovou metodu.

Někdo se vás pokusí nehezky napálit, ovšem vy rozhodně nepatříte k těm, kteří
by se nechali jen tak využívat. Trápí vás zlé myšlenky? Zkuste se svěřit svým
přátelům, určitě vás ochotně vyslechnou a ještě budou mít pro vás nějakou
dobrou radu. Po finanční stránce si v březnu trochu polepšíte…
V tomto období budete maximálně usilovat o to, abyste
ze svého současného života odstranili veškeré zbytečné záležitosti, které
vás brzdí. Budete plní energie, tak se z toho snažte vytěžit co nejvíce!
V milostné oblasti se od vás bohužel odvrátí štěstěna.
Připravte se na dusnou atmosféru plnou nedorozumění,
v druhé polovině března se ale karta obrátí a všechno bude zase na dobré cestě a
s přítelem/ přítelkyní se vše vrátí do starých kolejí.
Vyhněte se větší tělesné námaze, jinak uškodíte svému
tělu i psychice. Jako výmluva pro tělocvikáře to ovšem
stačit nebude. Snažte se obnovit kontakty například se spolužáky ze
základky, možná budete překvapení…

N.Kudrnová

