Milí čtenáři,
poprvé v krátké historii, pravděpodobně třetí generace Gympláka, vám můžeme předložit nejpečlivěji zkontrolované a
především včasně vydané nové číslo našeho dvouměsíčníku. Asi by nebylo na škodu položit dvě otázky spolu
s odpověďmi, které snad objasní tento malý unikát.
Proč byl vytvářen nátlak na redaktory kvůli pečlivé korektuře? Jakým způsobem jsme od redaktorů včas získaly
všechny články?
Nejlepší asi bude se k tomu nijak zvlášť nevyjadřovat a odpovědi shrnout do jedné.
Dostalo se nám pomoci od jedné dobré duše, která se ujala oprav jak pravopisných, tak logických. Ani byste nevěřili, jak
nepřívětivě někteří přispívající studenti reagovali, často i vulgárně. Ze strany paní profesorky přišel i nápad, že na hlavní
nástěnku budeme vyvěšovat jména autorů článků odevzdaných se zpožděním. K tomuto razantnějšímu kroku zatím
naštěstí nedošlo, pravděpodobně díky zodpovědnosti, samozřejmě.

Jistě jste si všimli inzerátu visícího na hlavní nástěnce, na školních stránkách a objevil se i zde, v Gymplákovi. Správně
jste pochopili, že nás, dobrovolných přispěvatelů, ubývá. Kupící se povinnosti odradily nejednoho studenta z řad vyšších
ročníků, a proto hledáme výpomoc! Nové nadšené pisatele, mladou krev, která bude ještě lepší a ještě zábavnější.
Nováčky, kteří se zhostí svého úkolu a posunou úroveň časopisu zase o kus výš. Nechte si to proto do prázdnin projít
hlavou a ozvěte se nám.
Užijte si prázdniny!

Zdravím gympláci,
poslední hudební článek v letošním roce letošní hudební článek bych chtěla rozhodně věnovat letním festivalům.
Nejspíš i vy sami se na nějakou podobnou hudební akci chystáte a vybíráte z široké nabídky skupin i žánrů. Pro inspiraci
jsem si heslo „české letní festivaly“ zadala do vyhledávače a nestačila jsem se divit, kolik odkazů se na monitoru
najednou objevilo. Proto nepochybuji o tom, že každý milovník hudby si může vybrat ten svůj, na který bude celý
následující rok vzpomínat.
V červnu, až už budete mít školy plné zuby, můžete vyrazit na Votvírák (14. - 16. 6.), nebo na Rockový Helfštýn 2013, ti
plnoletí mohou navštívit jeden z pivních festivalů například Bernard fest v Humpolci, nebo Pivní festival Olomouc. Dále
se v červnu koná Maloskalská noc (22. 6.) na jejich stránkách jsem se dočetla, že navazují na již tradiční Benátskou noc
(26. – 28. 7.) a že jsou zaměření na rodiny s dětmi. Vystoupí zde například kapela Rybičky 48, Mig 21, Eddie Stoilow,
dále Anna K a Richard Müller. Jistě znáte Festival New Castles. Ten se letos pořádá poslední víkend před prázdninami. A
nesmíme také zapomenout na náš velmi blízko pořádaný „fesťák“ a tím je Jam Rock (27. -29.6.). Rozhodně zde nebude
chybět klasické české obsazení kapel, ale já bych chtěla vyzdvihnout kapelu The Asteroids Galaxy tour, kterou jsem měla
loni šanci slyšet na Rock for People.
Počátkem prázdnin se s dalšími festivaly doslova roztrhl pytel. Letní prázdniny nám samozřejmě odstartuje již zmíněný
festival Rock for People (2. -5.7.) v Hradci Králové, který i po loňských přírodních katastrofách pozval skvělé kapely
např: 30 Seconds to Mars, Queens of the Stone Age, Billy Talent, Bloc Party, Klaxons, Amanda Palmer a další. Z české
scény potom uslyšíme: Kryštof, Kabát & Big Band, Tomáš Klus, Horkýže Slíže, Mandrage & A Banquet, Charlie Straight a
mnoho a mnoho dalších.
Festival České hrady bude opět probíhat celé léto na různých místech. (Točník, Švihov, Kunětické hora, Rožmberk nad
Vltavou, Veveří, Hradec nad Moravicí, Bezděz, Bouzov) Opět se můžeme těšit na české a slovenské interprety jako jsou
například No Name, Nightwork, Kryštof, Tomáš Klus, Iné Kafe, Rytmus, Mig 21, Mandrage, Aneta Langerová a další. Pro
milovníky něčeho tvrdšího jsou tu Masters of Rock v areálu likérky R. Jelínek / Vizovice (11. - 14. 7.) Vyznavači
alternativní hudby, jazzu a rocku si rozhodně nenechají ujít festival Colours of Ostrava (18. – 21. 7.) A příznivci hudby a
krásné přírody si zase nenechají ujít Sázavafest, který se koná od 1. do 3. 8. a vystoupí zde třeba Visací zámek, Celeste
Buckingham, Tata bojs, Blue effect, UDG, Xindl-X a další. Na Folk-country náměstíčko v Bystřici nad Pernštejnem (2. -3.
8.) zahrají mimo jiné i skupina Nerez. Jestli máte rádi Letohradské akce, tak jistě nebudete chybět na Kunčickém
kraválu, který vypukne (9. 8.) Ještě pozvánka na tvrdou muziku, která se bude hrát na Rockové Ostravě v sobotu 17. 8.
Prázdniny nám zakončí Hip Hop Kemp (22. - 24. 8.) v Hradci Králové, kam jistě rádi zavítají posluchači tohoto hudebního
žánru.
Takže závěrem bych chtěla podotknout, že nezáleží na tom, kam pojedete, ale s kým tam pojedete, protože léto a
obzvlášť letní „fesťáky“ bez pořádné party kamarádů nejsou to pravé. Takže si užijte léto a přeji vám pěkné hudební i
jiné zážitky!
Eli.N.

Přijde krásná mladá dívka do obchodu se spodním prádlem a ptá se prodavače: "Kolik stojí tahle podprsenka?"
Prodavač řekne: "Pro vás bude za jeden polibek."
Dívka se usměje, mávne na důchodce, který stojí před obchodem, aby šel dovnitř, a říká: "Dobře, vezmu si jich dvacet a
platí to můj dědeček."

Co?
Votvírák
Rockový Helfštýn 2013
Bernard fest
Pivní festival Beerfest Olomouc
Maloskalská noc
Jam Rock
Rock for People
Masters of Rock
Colours of Ostrava
Sázavafest
Folk-country náměstíčko
Kunčický kravál
Rocková Ostrava
Hip Hop Kemp
Benátská noc
České hrady

Kdy?
14. -16.6.
15.6.
21. -22.6.
26. -29.6.
22.6.
27. -29.6.
2. -5.7.
11. - 14. 7.
18. – 21. 7.
1. -3. 8.
2. -3.8.
9.8.
17.8.
22. -24.8.
26. -28.7.
celé léto

Kde?
25km od Prahy
Týn nad Bečvou
Humpolec
Olomouc
Malá Skála
Žamberk
Hradec Králové
Vizovice
Ostrava
Světlá nad Sázavou
Bystřice nad Pernštejnem
Letohrad - Kunčice
Ostrava
Hradec Králové
Malá Skála
různá místa

NOVINKY
Zdeněk Troška přes hrůzné recenze slíbil natočit pokračování
svérázné komedie - Babovřesky. Film o stejnojmenné vsi by měl
mít premiéru již v únoru 2014. První díl navštívilo v kinech přes
600 000 diváků, vydělalo se na něm 82 milionů korun, a tak se
snaze pana Trošky točit další filmy nedá divit. Dočkáme se tedy
nových příběhů z kraje, kde je tráva sytě zelená, pořád svítí
sluníčko a každé ráno kokrhá kohout, ale jinak se lidé nepřetržitě
šmírují, běhají po návsi a vzájemné problémy řeší kopy do
intimních partií.

Retro seriál České televize - Vyprávěj končí. Poslední díl
uvidíme 14. června 2013, ve kterém by se měly uzavřít osudy
hlavních hrdinů. Poprvé jsme mohli sledovat historii minulého
století z nevšedního úhlu, očima běžné české rodiny. Patří mezi
prvních sto nejoblíbenějších seriálů a na rok 2014 se připravuje
nový, také historický seriál, První republika. Snad bude aspoň
tak dobrý, jako Vyprávěj!

On: "Hele, ta slepice je nějaká smutná, nemám jí zaříznout?"
Ona: "No, když myslíš, že jí to rozesměje."

Pro podporu mladých tvůrců, kteří ještě nezavítali do vašeho podvědomí, se zmíním o Jakubu Kouřilovi. Tento student
pražské FAMU byl se svým v pořadí teprve čtvrtým filmem - M.O. (2012) nominován na studentského Oscara. Snímek
oceněný jako nejlepší studentský na Českých lvech upoutal pozornost americké poroty originálním příběhem opuštěné
babičky, jenž si objedná mechanického dědečka, aby nebyla tak sama. Nejvyšší ocenění sice nevyhrál, ale i tak si zaslouží
vaši pozornost. Spolu s ním bylo nominováno 38 Američanů a dalších 8 cizojazyčných tvůrců.

A k závěru drama:
La Cara oculta – španělsko-kolumbijský film o žárlivé přítelkyni, Beleně, která předstírá rozchod, aby zjistila, jestli jí je
partner doopravdy věrný. Využije tajnou místnost v domě mezi ložnicí a koupelnou, odkud prostřednictvím průhledných
zrcadel může pozorovat, co se děje. Natočí video, ve němž se s přítelem loučí a vstoupí do zvukotěsné klece. Ale!
Zapomene klíč, bez kterého se nemůže dostat ven. Jen bezmocně pozoruje, jak si počíná její milovaný Adrian…
Tak pozor slečny, pokud budete něco takového zkoušet doma, nezapomeňte na klíč!

TIP! Pokud máte chuť se upřímně zasmát, navštivte www.videacesky.cz a pusťte si jeden z „upřímných trailerů“. Jistě
vám vylepší náladu! Nápadité kritice neušla ani taková klasika jako je např. Pán prstenů, Indiana Jones, Harry Potter,
Jurský park 3D a samozřejmě všechny díly ságy Stmívání. A o co, že v nich jde? Název může klamat, ale o ději filmu se ve
skutečnosti dozvíte pomálu. Zkušenému oku kritika neunikly žádné chyby, nesrovnalosti a vtipné reálie a všechny je
ironicky a s humorem shrnul. V několika málo minutách rozpráší váš oblíbený film, ale kdo by mu to měl za zlé. 
Přeji všem krásný květen a červen!
ŠT

Blondýnka volá brunetce a bruneta se ptá blondýnky: "Půjdeš do kina?"
Blondýnka neodpovídá.
Bruneta se zeptá znovu: "Půjdeš do kina?"
Blondýnka zase neodpovídá.
Brunetka se naštve a do telefonu zařve: "Tak půjdeš do toho kina nebo ne?!"
Blondýnka odpoví: "Vždyť jsem ti kývala, že jo!"
Jak si blondýna mohla zlomit nohu při hrabaní listí?
Spadla ze stromu.

Sluníčko svítí, ptáci zpívají, zatímco my si užíváme, alergici by nejraději nejradši vyhubili všechny květiny a stromy na
této planetě, jaro je v nejlepším. Představte si následující situaci: Horký den, stíny se někam schovaly, vítr se skoro
nehlásí a vy jste si vyšli odpoledne s knížkou na procházku, ovšem jaký žánr se hodí? Podle mě jsou nejlepším s motivem
vraždy nebo koncem světa, protože husí kůže bude v tomto případě k nezaplacení.
Alex Adams- Bílý kůň
Třicetiletá Zoe dobrovolně strávila posledních pět let v jakési osobní bublině – po tragické smrti
manžela se pohybuje jen mezi svým prázdným bytem a výzkumným ústavem, kde pracuje jako
uklízečka. A pak se najednou všechno změní. Lidé v jejím okolí začnou umírat na záhadný virus,
pojmenovaném Bílý kůň. Smrtící nákaza se lavinovitě šíří po celém světě a během několika měsíců
se lidstvo ocitá na pokraji vyhynutí. Přežije jen hrstka imunních jedinců a někteří z nich jako by
pozbyli veškeré lidství. Vypuká válka a apokalypsu dovrší ničivé zvraty počasí.

Lauren Oliver- Chvíle před koncem
Co kdyby vám zbýval jen jeden den života? Co byste dělali? A jak daleko byste zašli, abyste si svůj
život zachránili? Pátek 12. února měl být jen další z řady dnů Samanthy a jejího perfektního života.
Místo toho se ukáže, že je to den poslední…onoho osudného rána totiž zemřela při autonehodě.
Osud jí však dává ještě jednu šanci, a tak se mladičká středoškolačka vrací zpět - do dne nehody,
aby zjistila, co je v životě podstatné.

Sarah Shepard- Hra lží
Když se Emmin nevlastní bratr vytasí s videem, které objevil na internetu, Emma je v šoku. Že
někdo natáčí na video vraždu mladé dívky, to by ještě skousla – nejspíš se jedná o nějakou
stupidní hru. Jenomže ta dívka vypadá úplně stejně jako ona! Po krátkém pátrání Emma zjistí, že
má opravdu sestru jménem Sutton, a rozjede se za ní. Než se však dívky stačí sejít, Sutton záhadně
zmizí a Emma začíná mít neblahé tušení, že vražda na videu nebyla jen hra. Musí se tak vžít do
Suttonina života, aby mohla odhalit vraha.

K. Bubnová

Víte, jakou dostaneme odpověď od blondýnky, zeptáme-li se, jestli nám svítí blinkr?
Ano, ne, ano, ne, ano, ne, ano, ne...

Ve většině kolektivních sportů jsou ukončeny boje o titul, je tu čas přestupů a odchodů! Pojďme si tedy
připomenout ty nejzásadnější.
Fotbalové novinky
Ve fotbalových novinkách sice nebudu rozebírat žádný pohár, ale zaměřím se na personální změny v týmech,
kariéru fotbalistů apod.
Mezi nejdiskutovanější zprávy patří konec kariéry Davida Beckhama, který tak učinil po zisku Poháru
francouzské ligy s týmem Paris Saint-Germain, jenž vlastní bohatí šejkové z Arabského zálivu.
Dalším námětem na diskuzi mezi fotbalovými fanoušky je odchod Josého Mourinha z postu trenéra
španělského týmu Real Madrid, kterému se letos nepodařilo porazit tým z Barcelony.
Hokejové mistrovství světa
Jak zajisté všichni víme, v posledních třech týdnech probíhalo hokejové
mistrovství světa ve Švédsku (Stockholm) a ve Finsku (Helsinky). Mistry
světa se stali Švédové po vítězství nad Švýcarskem, kterému se povedlo
dostat až do finále po spanilé jízdě jak skupinou, tak v play-off.
Na třetím místě se umístil tým ze Spojených států, který porazil Finy až
po samostatných nájezdech. České reprezentaci se letos vůbec nedařilo,
dostali se jen do čtvrtfinále, kde podlehli Švýcarům 2:1.
Doufejme, že do budoucna se nám opět podaří vrátit na „bednu“. Přeji
tedy českým hokejistům štěstí při příštích bojích na mistrovství.
Nová skvělá sezóna Kulhavého
V prvním závodě světového poháru v cross-country horských kol, který se konal v Albstadtu, se český
reprezentant Jaroslav Kulhavý umístil na krásném třetím místě. Druhý Čech na trati Ondřej Cink vybojoval
dvanácté místo. Oba to neměli lehké, protože asi hodinu před startem začalo pršet, takže se trať proměnila
v jednu velkou bahenní koupel.
Škoda, že stejný výkon nezůstal i do Nového Města na Moravě. Nevadí, i tak držíme českým cyklistům palce.

Do baru vejde muž v doprovodu blondýnky a objednává: "Jednou Malibu."
Blondýnka k číšníkovi: "A pro mě velký Bu.“
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Manifest „Skrz“ po dvaceti letech
Jeden z mých vůbec nejoblíbenějších autorů, Martin C. Putna, se právě v době uzávěrky Gympláka dostal na titulní
strany zpravodajství. Ne snad, že by něco provedl (obvyklý důvod zveřejňování), ba ani že by něco výjimečného dokázal
(méně obvyklý důvod), ale kvůli pochybnému rozhodnutí Miloše Zemana neudělit mu profesuru. Naprosto tu nechci
i
hodnotit kauzu, která mezitím nejspíš pokračovala nebo i skončila (učinil jsem tak částečně na svém blogu ); když už se
však Putna stal středem zájmu, když se stal zapadlým v tom smyslu, že zapadl do politických sporů a mediálních zkratek,
chci upozornit na něco z jeho díla. Jen stručný přehled jeho textů a myšlenek by byl příliš dlouhý; dnes tedy jen jednu
ii
věc: Skrz.
iii

Revue Souvislosti začala vycházet hned po revoluci, v r. 1990, a soustředila se na křesťanství a kulturu, zejména
literaturu. Po vydání problematicky vnímaného čísla 1/1993 (Člověk v podzemí) došlo k roztržce v redakci, k církevnímu
iv
zákazu a k obnovení revue na nezávislé půdě. Tehdy začala vycházet z mého pohledu nejzajímavější čísla, tehdy jsem
právě začal Souvislosti číst. Ročníky 1993-1997 považuju za nejzdařilejší (vydávání pak samozřejmě pokračovalo a
pokračuje dodnes). A právě Putna byl v oněch letech vůdčí postavou Souvislostí.
První číslo, které jsem si vůbec koupil, 2/1993 (Básníci, věštci, psychiatři), obsahovalo mj. krátký text Martina Putny a
Petra Borkovce nazvaný lakonicky Skrz. Začínal pochmurně: „Jsme na konci cesty. Možná ne na konci, jen před
nepřehledným zákrutem. (…) Nevidíme dopředu (…), jen dozadu (…). Jsme obklopeni starými texty. (…) Kamkoliv bychom
chtěli pokračovat, kamkoliv se domníváme, že lze jít, zjišťujeme stopy těch, kdo (…) vyřkli vše, co se v daném směru
objevit a vyřknout dalo.“ (s. 119) Autorům šlo o poezii, ale analogicky platí jejich úvahy vůbec pro literaturu a vůbec
pro evropskou kulturu. Po revoluci jsme byli konfrontováni se situací, která byla západu již známa: s postmodernou. Vše
tu již bylo, vše je stejně dobře možné, vše je stejně (i)relevantní. Zatímco moderna se domnívala být generací první,
postmoderna pocítila, že je generací poslední – a hůř, jen jednou z mnoha.
Autoři tuhle situaci vyjadřují. Někteří si podle nich vybírají jednu z cest – beatnik, katolík, surrealista - a jedou ve
vyjetých kolejích. Jiní cesty mísí, vždyť anything goes. Další rezignují na jakoukoliv cestu, každá je falešná.
Nic z toho Putna s Borkovcem nechtějí: s vědomím ošemetnosti a vratkosti své pozice opatrně navrhují své
východisko. Cestu pomalou a zodpovědnou: pracné hledání slov, která dosud mohou něco znamenat. Cestu nesnadnou:
„Připustit nesnáz, nesnadnost, zádrhel.“ (s. 120) Cestu reflektovanou: známe svou situaci, nevyvlečeme se z ní. Cestu do
středu, tradiční a klasickou, jakkoli riskantní je takové určení.
„Budeme se učit znovu číst a psát, každé písmeno bude mikrokosmem, obrazem kosmu velikého a neznámého.
Budeme irskými mnichy po pádu Říma, v Evropě pomřelé na rafinované rozkoše. Nejsme žádná avantgarda (…), jsme
zadní voj.“ (s. 120)
Takové manifesty jsou typické pro mládí. Mládí nesmlouvavé, které vyhledává námahu, přísnost, askezi, cíle co
nejvyšší, úkoly co nejnáročnější. Stáří už zná polehčující okolnosti, dokáže omlouvat (z hlediska mladých se vymlouvat),
cíle si stanoví dosažitelné, vždyť obzor je blízko. Manifest je ideálním žánrem pro maturitní písemku či školní časopis.
A proč ne: ctnosti mládí nejsou o to méně ctnostmi.

Skrz končí slovy: „Vyvede nás tento směr z bezcestí? Probourá dostředná vůle zeď? – Dostředná vůle přece ani nemůže
chtít probourat zeď. (…) Zatím však nemáme než ji. Olej v noční lampě.“ (s. 121)
Požehnaná devadesátá léta minula, uteklo dvacet let a věci se nepohnuly. Životní pocit obsažený v tehdejším textu
bych podepsal i dnes. Nebo se něco pohnulo a já si toho nevšiml?
Shodou okolností (?) se v těchto dnech v médiích objevil i druhý autor, básník Petr Borkovec – a jeho vyjádření k poezii
zní docela povzbudivě: „Celá generace publikující po roce 2000 je silná. Samostatná. (…) Jestliže se mluví o novém
nádechu české poezie, podepisuju to. (…) Básník je člověk, který je schopen postihnout realitu novým a nečekaným
způsobem. Poezie pracuje s emocí, často tak, že to člověkem otřese. Čtenář musí trochu spolupracovat, angažovat se,
sám zariskovat a něco do textu vložit, dokončit metaforu, naplnit ji vlastním pocitem, vlastním prožíváním řeči. Což je
vždycky něčím náročné – ne každý sebou chce nechat otřást, pohlédnout na sebe z nebezpečné perspektivy. Dobrá
v
poezie nikdy není únik. Je to občas i drsný zážitek, ale stojí to za to.“
Čtete nebo píšete?

Pavel Holásek

(na obrázku – Martin C. Putna; zdroj obrázku: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-12608-version1putna6000.JPG)

Vědět, že takové zákonitosti existují
Rozhovor s Janem Petržílkem (8.B)
Už léta mi vadí jedna věc. Na večeru odměn se na pódiu objevují největší osobnosti gymnázia, žáci, kteří dosáhli
něčeho výrazně nadprůměrného, kteří ledacos vědí a ledacos si myslí; jenže – my se toho od nich a o nich dozvíme
pramálo, nedostanou totiž prostor. Pár žertovných otázek („Řekni něco zajímavého.“ - „Teď mě nic nenapadá.“; „Fyzika
je zajímavá?“ - „Jo, je zajímavá.“), maximálně češtináři dostanou možnost přečíst nějaký text. Částečně je to formátem
večera (na Oscarech se toho taky moc nedozvíte), částečně nedostatkem času – ale částečně i tím, že si ani neumíme
představit, čím se ti lidé vlastně zabývají, a neumíme se na to zeptat.
Rozhodl jsem se proto hledat prostor pro taková vyjádření v Gymplákovi. Začínám jedním rozhovorem a doufám, že
nebude zároveň poslední.
Honza Petržílek (8.B) se po mnoho let účastnil biologické i chemické olympiády. V chemické končil na předních
místech v kraji, v biologické opakovaně kraj vyhrával, v kategorii A se pak dvakrát zúčastnil i ústředního kola, vloni
tam skončil dvanáctý, letos dokonce šestý a postoupil na dvoufázové soustředění, kde se vybírají reprezentanti na
mezinárodní kolo.

Jak ses dostal k biologii? Zajímáš se o přírodu odmalička?
V zásadě ano. S rodiči jsme často chodili na různé výlety do přírody, ať už kolem Ústí na kopec a kolem Orlice, nebo
jsme jezdívali na specifičtější lokality, jako třeba lužní lesy v Podyjí a okolo Litovle, také do Krkonoš, Dolomitů a dalších
hor. Pokaždé mi o tom daném ekosystému táta povídal a mě to zajímalo. Bylo to takové nenásilné učení. Stejně jsem se
naučil poznávat organismy.
Biologové často vyrostli coby chovatelé, pěstitelé nebo sběratelé. Botanici se tradičně dělí na skalničkáře a
kaktusáře, u zoologů je spektrum široké: psi, koně, papoušci, hadi, rybičky, želvy, myši, brouci, motýli, pavouci … Jak
je to u Tebe?
Doma jsem měl ledasco, začalo to nespočtem křečků, ale když mi bylo okolo deseti let, zvířata se k nám již stěhovala
ve velkém. Šlo o zlatohlávky, strašilky, kudlanky, mnohonožky, štíra, zebřičky, vodní želvu a zakrslého králíka, následně
párek užovek, několik felsum a minulý rok suchozemskou želvu a rybičky. Hlavní základnu rostlin tvoří několik desítek
druhů kaktusů doplněných masožravkami nebo víceméně pokojovými kytičkami.
Co přináší účast v BiO v porovnání s běžnou školní výukou?
V první řadě pravděpodobně možnost pochopit daný problém do větší hloubky. Člověk se naučí si věci spojovat
v souvislostech, přemýšlet o nich a nahlížet na ně z mnoha úhlů. To se mi ve škole často nestávalo. Úlohy BiO mají
obvykle část, ve které se z naučených nebo uvedených faktů vyvozují závěry. Proto mě olympiáda baví.

Co je potřeba pro úspěch v BiO udělat?
Člověk potřebuje motivaci, stanovit si cíle a také ho to, co dělá, musí naplňovat. I to je jeden z důvodů, proč existuje
letní soustředění v Běstvině, kam mohou jezdit ti, kteří byli první nebo druzí v krajských kolech BiO a ChO. Druhá věc je
naučit se poznat několik stovek druhů rostlin, živočichů a dalších skupin organismů. Každý rok se liší téma, ke kterému
budou úlohy nějak vázány, takže je třeba načíst si o dané problematice. Na škodu určitě není navštívit pár
vysokoškolských přednášek.

Jak probíhá ústřední kolo BiO?
Ústřední kolo bývá od pondělí do čtvrtka a má čtyři hlavní části: poznávání přírodnin, terénní úlohu, všeobecný test a
tři úlohy týkající se tématu daného ročníku. Vše začíná oficiálním zahájením, po němž následuje poznávačka. V dalších
dvou dnech se plní zbývající úkoly. V terénní části se chodí po předem dané trase podle mapy a buzoly a odpovídá se na
otázky týkající se daného stanoviště. Může jít skoro o cokoliv od poznání stopy zvířete nebo hlasu ptáka až po určování
přibližného obsahu vápence ve spraši. Poslední den už se nesoutěží a jede se na exkurzi. Letos padla volba na těžební
lomy Amerika a poté stepi v Českém krasu. Večer se vše ukončí slavnostním vyhlášením výsledků.
A jaké jsou Tvé pocity z letošního ročníku a Tvého výkonu?
Úlohy se mi líbily, organizačně bylo také vše připravené velmi dobře, a proto to pro mne bylo několik příjemných dní
s kamarády. Mým hlavním cílem bylo zlepšit se oproti loňsku a znovu se dostat na výběrové soustředění pro
mezinárodní kolo, což se povedlo, takže jsem docela spokojený. Bohužel se mi podařilo udělat docela hloupou chybu
v jedné z úloh a ta mě stála pravděpodobně dvě místa, ale to už je hra na kdyby a nemá smysl to řešit.
Jaké prostředí/jací lidé Ti pomohli dostat se nad průměrnou krajskou úroveň? Spolupracuješ s někým z výzkumné
nebo vysokoškolské sféry?
Hodně mi pomohlo již výše zmíněné soustředění, kde jsem se seznámil se spoustou lidí, které baví to samé jako mě, a
také jsem zde poznal nemálo českých biologů a chemiků. Poprvé jsem na Běstvinu jel, když jsem dokončil tercii a celou
kvartu se mě držel jediný cíl – dostat se tam znovu. V nižších kategoriích mi před krajským kolem babička nad obrázky
vylíčila, jak se který organismus pozná, což bylo neocenitelné. V kvintě jsem začal pravidelně jezdit na přednášky
na Karlovu universitu a ty mi také pomohly. Strašně rád čtu články třeba prof. Jana Zrzavého, jenž v nich nádherně
a vtipně dokazuje, jak je biologie místy bizarní a že zdaleka vše ještě neznáme.

Netajíš se kritickým názorem na běžné učebnice a obvyklé středoškolské učivo. V čem nestačí?
Přijde mi, že se na středních školách učí hlavně taková ta „přehledná systematika“, že srnec má parohy, žije primárně
v lese a je hnědý. Nejspíš proto, že se to dobře zkouší. Ovšem to je místy ukrutná nuda a také se to velmi snadno
zapomene. Chybí mi právě ty souvislosti a spojitosti. Podle mě není nejdůležitější spatra vychrlit název pravidla, které
říká, že v chladnějších oblastech bývají druhy živočichů objemnější než jejich příbuzné druhy žijící v teplejších oblastech,
jakožto spíše vědět, že takové zákonitosti existují a proč je to zrovna tak a ne jinak. Popřípadě pak umět říci příklad
takových zvířat.

Jak plánuješ své budoucí studium?
Příští rok začnu studovat Molekulární biologii a biochemii na PřF UK. Z navazujících oborů nejvíce uvažuji o imunologii,
ale netvrdím, že se to nemůže změnit. Doktorát bych nejraději dělal někde v zahraničí.
Která odvětví biologie/problémy/organismy Tě zajímají a proč?
Zajímá mě hlavně molekulární a buněčná biologie, protože se jedná o poměrně nové, dynamické obory, kde se každý
rok dají objevovat nové věci a principy.
Jak vidíš budoucnost biologie v nejbližších desetiletích?
Velmi slibně, pokud se nestane něco ošklivého a bioetici nebudou udávat hlavní směr celé vědy, potažmo biologie.
Právě buněčná a molekulární biologie se vyvíjejí velmi rychle. Je to dáno vymýšlením nových technologií, které dovolují
věci před lety nemyslitelné.
Které knihy/časopisy/webové stránky/tábory/organizace bys zájemcům o biologii doporučil?
Knih je strašná spousta, proto vybrat jich pár je dosti složité. S přípravou na BiO mi pomáhala kniha Biologie od Neil A.
Campbella, jedná se učebnici, z které lze získat slušný přehled. Dále mám rád publikace od Richarda Dawkinse, např.
Sobecký gen. Pro pobavení doporučuji díla od Geralda Durella, jsou plná úžasných historek se zvířaty a často velmi
překvapivými postřehy. Pro přehled nových objevů vychází časopis Vesmír nebo články na webu www.osel.cz.
Co účast v chemické olympiádě? Bereš chemii jen jako podpůrný předmět pro biologické studium, nebo v ní máš
samostatné zájmy?
Hodně jsem uvažoval, zdali nepůjdu studovat přímo chemii na VŠCHT, protože mě fascinovala sama o sobě. S chemií
je to zrádné v tom, že aby člověka začala bavit, musí v ní začít chápat spojitosti, což je velký kámen úrazu mnoha
studentů. U mě to nakonec na první pohled také nevyhrála, jenomže obor, kterému se hodlám věnovat, by bez chemie
nedával žádný smysl, a tak je pro něj zcela zásadní.

Liší se nějak nápadně biologická a chemická olympiáda?
Asi zas tak moc ne.
Pomyslnou štafetu na konci studia předáváš Hance. Pomáháte si v přípravě, jdete každý za svým, nebo je mezi vámi
rivalita?
Společně se neučíme, ale říkáme si zajímavosti, které jsme se dozvěděli, doporučujeme si materiály a vymýšlím, co by
v úlohách mohlo být. Myslím, že ji mé výsledky dost motivují, a tak se snaží mě dohnat, což je moc fajn.

Ptal se Pavel Holásek.

Jelikož čtete poslední článek rubriky politika letošního školního roku, musím tomu dát na rozloučenou trochu
prázdninový punc a kapku letní pohody. Nebudeme tedy rozebírat žádné politické aféry, ani nekončící ekonomickou
recesi. Na odlehčení si dovolím na doporučení samotné šéfredaktorky učinit z tohoto sloupku drbárnu a zaměřit se na
mladou Kateřinu Zemanovou. Ostatně studuje jako my, prázdniny ji také čekají. Podle jistých zdrojů ale ne tak zcela
tradiční.
Snad nikoho by nenapadlo ve dvouměsíčním volnu jen nahlédnout do nějaké učebnice. Jenže Zemanová možná nebude
mít na výběr. Na nejsledovanější maturantku v Česku totiž s vysokou pravděpodobností čeká luxusní kšeft.
Místopředseda Strany práv občanů – Zemanovci Radek Augustin prohlásil, že by se mohla stát novou tiskovou mluvčí
strany. Agendu po odchodu Hany Burianové prozatím vyřizuje místopředseda Vladimír Kruliš, který se také řadí mezi
žhavé kandidáty na zmíněný post.
Nicméně momentálně ho zaneprázdňují volby, tudíž se do ničeho dalšího překotně nevrhá. Mnoho straníků se domnívá,
že právě Kateřina by byla tou nejlepší volbou. Vždyť svému otci v prezidentské kampani zajistila bezmála deset procent
hlasů. I Kruliš by ji tam dle svých slov rád viděl: „Je to jistě zajímavá myšlenka, Kateřina je totiž velmi inteligentní dáma.
Pokud by sama projevila přání nám takto pomoci, můžeme o tom jednat.“
Oficiálně Zemanová zatím žádnou nabídku nedostala, ovšem stačí, pokud projeví zájem. „Mě to (politika – pozn. red.)
opravdu baví, koneckonců v politické kuchyni žiji prakticky od narození,“ tvrdila nedávno. Jak to tak ale vypadá, slečna
neví, co chce. V nedávném rozhovoru totiž prohlásila: „Chci být především studentkou a pomáhat tátovi a mámě,“ což
se zrovna neslučuje s prací tiskové mluvčí, protože tomu se musí věnovat na plný úvazek. Anebo se má situace úplně
jinak?
Na povrch vyplula informace, že Kateřina tvoří s Krulišem pár, což podporuje i fakt, že spolu v březnu trávili exotickou
dovolenou. Zůstává tak obsazení pozice mluvčího nejasné pouze kvůli mileneckému handrkování se o skvělý job?
Každopádně pokud Katka nakonec kývne pro, prosedí prázdniny ve stozích papírů, v tom lepším případě pouze
byrokratických lejster. No, tak jí přeju hezké prázdniny a vám taky. Ne, vám přeju samozřejmě hezčí.
M. Krejčí

Tvrdí se, že člověk, který si pamatuje na šedesátá léta, ten je neprožil. To ale rozhodně neplatí pro studenty orlickoústeckého (viz http://www.oik.cz/view.php?cisloclanku=2007040034) gymnázia, již se prostřednictvím inscenace
divadelního souboru Veselého divadlo vrátili časem do dob komunistického režimu a rock´n´rollu. Lenka Janyšová se
ujala již po několikáté role režisérky a společně se studenty s hereckým i hudebním talentem vytvořila komedii
s muzikálovými prvky – Šakalí léta. Divadelní scénka inspirovaná filmem Jana Hřebejka ohromila diváky všech generací. I
já musím všem, kdo se na tomto představení podíleli, smeknout poklonu. Ať už za taneční kreace, nebo za divadelní a
pěvecké výkony.
Zajímalo mě, co si o svém výkonu myslí někteří z herců. Oslovila jsem tři z nich - konkrétně Báru Čápovou, Petra Janotu
a Nikolu Honzovou. Už vás nebudu zdržovat dalšími větami úvodu, raději se pusťte do čtení rozhovoru. 

V nedávné době jste společně s ostatními členy Veselého zrcadla uvedli divadelní hru "Šakalí léta". Jak bys
zhodnotil(a) celé představení a jak se ti zamlouvá?
Bára: Tuto inscenaci mám velmi ráda. Především kvůli tomu, že je v muzikálovém provedení. Myslím si, že je velmi
vtipná a veselá, ale zároveň vystihuje problémy doby, v níž se děj odehrává. Všechna představení, která jsme odehráli,
hodnotím velmi kladně. Samozřejmě se neobešla bez menších kiksů a technických problémů, ale i tak si myslím, že byla
velmi úspěšná. Hlavně mě velmi překvapilo tolik pozitivních ohlasů od diváků, z nichž někteří naši hru viděli více než
jedenkrát.
Petr: Nacvičování i účinkování v Šakalích letech jsem si doopravdy užíval. Sice jsme s nimi strávili dost času, ale nakonec
se úsilí vyplatilo. Myslím, že jsme vytvořili skvělé představení, kterému stačí už jen "vychytat poslední mouchy."
Nikola: Všechna vystoupení jsem si užila, snad nejvíce chvilky v zákulisí.
Líbí se ti "Šakalí léta" víc než jiná divadla, v kterých si účinkoval(a)? Proč?
Petr: Pro mě osobně byla Šakalí léta nejzajímavějším představením, protože ho připravovalo poměrně dost lidí. Navíc
jsme do příběhu zařadili tanec a zpěv, což je další plus.
Nikola: Ano, protože jsme se sešli jako bezvadná parta lidí a mně osobně se velmi hezky hrálo.
Čím se toto přestavení lišilo od ostatních? Bylo náročnější, nebo jednodušší na přípravu?
Bára: Bylo to mé druhé "velké" divadlo, ve kterém jsem účinkovala, a od těch, ve kterých jsem hrála dříve, se ani moc
nelišilo. Nicméně bylo rozhodně složitější zkoušet se živou kapelou, protože není jednoduché se sehrát. Jinak si myslím,
že hra nebyla až tak složitá pro nás, herce, jako pro naši režisérku, která ji musela udělat srozumitelnou.
Petr: Určitě bylo náročnější. Každou scénu jsme alespoň stokrát předělali, aby se nakonec všechno spojilo v dynamický
celek. Také mi dělaly potíže tance, které nejsou mojí nejsilnější stránkou. Problém se ale vyřešil, když jsem si před
posledními představeními zranil nohu, a musel jsem být z několika tanců vyškrtnut.
Nikola: Stopadesát hodin na zkouškách bylo občas vážně vyčerpávající, ale výsledek podle mě dopadl výborně.
Ztotožňuješ se se svojí postavou? Pokud ano, jak?
Bára: S Alenou, mojí rolí, se shodneme jen v určitých věcech. Na mě je možná až příliš naivní a vidí vše růžově. Ale jinak
je to dívka v mém věku, takže v něčem si určitě podobné jsme.
Petr: S postavou Icika se těžko ztotožňuje (na jednu stranu je kamarád z party, na druhou stranu večeří s komunisty), ale
během nacvičování jsem se s ním sžil natolik, až mi někdy dělalo problémy být zase "normální". Nejméně jsem byl
nadšený z jeho jídelníčku. V jedné scéně jí totiž indiány. Nejdřív jsem se radoval, ale po šesti sedmi reprízách se člověku
tak přejedí, že je nechce ani vidět.
Nikola: Popravdě postava pionýrky mi přišla velmi zábavná, ale že bych se v ní zhlédla, to říci nemohu.

Který z herců se nejvíce vžil do své role?
Bára: Myslím si, že nejvěrohodnější byli kluci hrající partu kluků - tam byli ve svém živlu. A také si myslím, že roli číšníka
Edy skvěle zvládl Zdenda Jirásek.
Petr: Mně se líbil výkon všech, ale kdo mě zaujal nejvíc? Nejspíš Zdenda Jirásek, kterého jsem na jevišti vůbec
nepoznával. Během představení se změnil ze vzorového vůdce party na podrazáka. Právě ta změna byla zajímavá.
Nikola: Rozhodně Péťa Janota, na něho byla jeho role Icika, jak ušitá.
A poslední otázka na závěr. Chceš se i nadále věnovat herecké dráze, nebo si divadlo necháš jako volnočasovou
aktivitu?
Bára: Rozhodně bych se chtěla věnovat divadlu dál. Ovšem jestli to bude jen koníček, nebo něco víc, se ukáže časem.
Petr: Divadlo jako povolání je jen můj sen, ve skutečnosti je to spíš poslední záchranná brzda nebo hobby. Každopádně
mě baví.
Nikola: Divadlo mě velmi baví, ale věnovat se mu po celý život....Asi asi spíše jako volnočasovou aktivitu.

Divadlo se jako mozaika skládá z mnoha drobných kousků – na každém zúčastněném závisí kvalita výsledného díla. Lví
podíl na úspěchu nebo neúspěchu hry však vždy nese režisér jako člověk, který hře dává tvar, který všechny ostatní
vede a řídí a který za to celé také zodpovídá a jde se svou kůži (a vlastně i s kůžemi jiných ) na trh. Proto v tomto čísle
nesmíme vynechat dojmy a postřehy režisérky – paní profesorky Lenky Janyšové. Pro Gympláka a jeho čtenáře ji
vyzpovídala paní profesorka Kovářová.
Lenko, dovolím si osobní otázku na úvod. Máš za sebou už velké množství divadelních kusů - baví tě ještě vůbec
všechna ta práce kolem divadla a zkoušení?
Baví. Jinak bych to nedělala. Trávit i dvě stě hodin volného času něčím, co by mě nenaplňovalo, bych asi nebyla
schopna. Nejhezčí je právě ten proces vzniku divadelní hry. Právě ta cesta hledání, vymýšlení je pro mě nejzajímavější.
Letos jste si se souborem vybrali hru Šakalí léta. Kdo s tímhle nápadem přišel jako první a co vás na něm tolik lákalo?
Študáci si zvolili z nabídky hru se zpěvy a tanci. Kdysi jsem jim ji přinesla jako jednu z možností. Myslím, že nás lákalo jak
téma, tak propojení činohry se zpěvem, tancem a vlastní kapelou.
Myslíš si, že látka přibližující (byť v odlehčené formě) poměry 50. let může být i dnešním mladým lidem blízká?
Nebála ses, že studenti (případně i jiní diváci) hru nepřijmou?
Obavy z přijetí a pochopení mladými lidmi jsem samozřejmě měla. Se studenty jsme rozebírali život v této době a díky
Šakalím létům možná získali i zájem se dozvědět více o nedávné historii. Vybrali jsme si téma života jedné rodiny, vztah
mladých lidí a příchod někoho, kdo se z nastaveného „režimu“vymyká.
Cítili jste se jako tvůrci svázáni filmovou předlohou, nebo jste měli v plánu se od ní oprostit a vytvořit zcela nové
pojetí dané látky?
Filmovou předlohou jsme nebyli svázáni. Naší předlohou byl divadelní scénář M. Hanuše a především kniha J.
Jarchovského. Snažili jsme se zpracovat příběh o životě v 50. letech, strachu před mocí, příběh mladých lidí, včetně
vstupu nového kluka, který je jiný a ostatním imponuje. Pro nás není hlavním hrdinou Bejby, ale otec a jeho rodina.
Důležité je chování mladých, láska, vztahy mezi nimi. Ukázka doby roku 1959.

Bylo pro tebe těžké vybrat konečné obsazení? Podle jakého kritéria jsi volila herce do jednotlivých rolí?
Při obsazování se snažím vycházet z potřeb role, kterou studenti hrají. Pokud má herec zpívat, nemohu obsadit
nezpěváka apod. Určitě jsou důležité zkušenosti, to, jak herec vypadá, jakou má barvu hlasu, jak je pohybově zdatný a
hlavně jak je schopen svoji roli přijmout. Výběr pro naši hru byl složitější. Zpočátku jsme začínali v jiném obsazení rolí.
Např. Bára Čápová měla hrát Miladu a asi po měsíci zkoušení jsem ji obsadila do role Prokopovy dcery. Velmi dlouho
jsem váhala, kdo z kluků bude Bejby, Eda. Změny nedělám ráda, ale je-li to pro lepší vyznění hry, herci to vždy a
v pohodě přijmou. Mám i zkušenost, že při nedobrém výběru herců a rolí se velmi obtížně zkouší.
Co tě během zkoušení nejvíc zaskočilo?
Nejnáročnější byla dramaturgie hry. Rozhodnutí, o čem budeme hrát, a k tomu následné přizpůsobení scénáře.
Připravovala jsem ho velmi dlouho a konečná verze vznikla až při zkoušení. Snažím se, abychom připravili hru do 70
minut. A tady jsem věděla, že ve spojení s písničkami a snahou sdělit vše podstatné, to bude delší. Měla jsem trochu
obavy, abychom udrželi tempo hry. Aby to herci i kapela po celou dobu, kdy hrají, tancují, zpívají, ale i zastupují kulisáky
a scéna se v poměrně svižném tempu proměňuje, vydrželi. Představení je fyzicky náročné zvláště pro některé.
A co pro tebe bylo ve spojitosti s představením nejmilejším překvapením?
Ne snad překvapení, ale velmi dobrý pocit z toho, že se do Veselého zrcadla vracejí i bývalí studenti gymnázia. Pět
aktérů bylo už mimo naši školu. Občas bylo komplikovanější zorganizovat všechny dohromady, i přesto se nám podařilo
propojit hru s kapelou, zpěvem, tancem. Cesta hledání konečné podoby byla velmi zábavná, tvůrčí.
Koho bys chtěla pochválit?
Musím pochválit všechny. Myslím, že se vytvořila príma parta, která spolutvořila více jak 150 hodin po odpolednech, o
sobotách a nedělích. Zvládla překonat lehké překážky a často s úsměvem a dobrou náladou zvládla náročnou přípravu.
Těšila jsem se na setkání a bavilo mě to!!!
Co bys zúčastněným popřála?
Věřím, že jsme ještě neskončili, a tak jim přeji mnoho úspěšných uvedení Šakalích let.
Všechny čtenáře by jistě zajímalo, jestli už se ti v hlavě líhnou nápady na další divadlo. Líhnou? Můžeš nám už teď
něco prozradit?
Momentálně se chystáme se studenty připravit jakousi koláž do Austrálie. Nemám už žádnou kapacitu (to víte, stárnu)
na nic jiného. Vždyť jsem letos ještě nevydechla?
Děkuju ti, Lenko, za rozhovor a přeju hodně zdaru při další tvůrčí práci nejen tobě, ale také všem šikovným členům
souboru Veselé zrcadlo.

M. Kovářová, T. Hrudová

Den za dnem je nám léto stále blíže, stejně tak i prázdniny. Všichni všem vycházejí v ústrety, snaží se v jistém smyslu
ostatní uspokojovat. Proto jsme se pokusili vyhovět studentům, kteří mají hlubší zájem v indie rockové hudbě.
Poštěstilo se a česká skupina Charlie Straight nám prostřednictvím basového kytaristy Johnnyho Ciencialy a frontmena
Alberta Černého poskytla odpovědi na pár celkem aktuálních otázek. Proč aktuálních? Mnozí z nás se ještě rozhodují
nad tím, jaké maturitní předměty zvolí, nebo do jaké hudby se v létě zaposlouchají.

Když jste byli ještě středoškoláky, co vám na škole dělalo největší problémy a co vás naopak bavilo?
Johnny: Největší problémy mi dělalo donutit se učit se věci, které mě nezajímaly a o nichž jsem si myslel, že mi k ničemu
nebudou (většina mi opravdu k ničemu nebyla :)). Bavily mě hodiny literatury a docela i matematika.
Albert: Matika mi moc nešla, bojoval jsem za dvojku.
Jak probíhaly vaše přípravy na maturity?
Johnny: Vyhradil jsem si asi 2 měsíce a postupně jsem se učil. Nakonec mi všechen čas spotřebovalo šprtání
„telefonních seznamů“ autorů do češtiny. Na ostatní předměty nezbyl skoro žádný čas.
Albert: Učil jsem se vytrvale a systematicky, ale nejvíc osvobozující pocit byl stejně Bc. v Olomouci.
Prozradíte nám, z čeho jste vlastně maturovali?
Johnny: ČJ, AJ, M, Ivt. Cesta nejmenšího odporu. :)
Albert: Čj, zeměpis, Aj a němčina.
Co se chystáte podniknout v létě? (Samozřejmě kromě festivalů a koncertů.)
Johnny: Léto máme dost nabité, ale vyhradili jsme si 2 týdny dovolené v srpnu. Asi zůstanu v Evropě.
Albert: Pojedu někam na dovolenou na 99 % bez kapely.
Jakou hudbu vy sami posloucháte?
Johnny: Je toho strašně moc. Dneska, když jsem uklízel, tak jsem poslouchal poslední album od Kendrick Lamar, to se
mě drží už docela dlouho.
Albert: Poslouchám Bon Ivera a The National a momentálně mě živě zaujali Tribes.
Na text jaké vaší písně jste obzvlášť hrdí? A kdo z vás ji složil?
Albert: Na svoje texty moc hrdý nejsem. Ale baví mě, jak si je každý člověk vykládá po svém, třeba Too Many Knives.
Prozradíte nám nějakou informaci z vašeho soukromí, kterou jste ještě do žádného rozhovoru neposkytli?
Johnny: Ne. No... Jestli vás to zajímá, podívejte se na můj Tumblr, tam byste mohli něco najít
www.thejapanesetourist.tumblr.com.
Albert: Mám rád humus, což je cizrnová pomazánka na chleba, nebo housky zvané bagely.
Zavítali jste někdy do Ústí nad Orlicí? (Samozřejmě mám přehled a vím, že nikdy hrát.)
Johnny: Nevím. :)
Albert: Myslím, že jo, minimálně po cestě vlakem někam jinam. Ale projít po městě jsem se u Vás nebyl.

Je tu něco, co byste vzkázali našim čtenářům časopisu Gymplák?
Albert: Chtěl bych vám vzkázat, abyste proti učitelům nebojovali, ale byli s nima spíš kámoši. Já jsem to nikdy nechápal,
když učitel vešel do třídy a aniž by něco řekl, byl z něho automaticky nepřítel. We're on the same boat, man!
-fanynka-

by the book – podle pravidel
a fair crack of the whip - stejné šance
Alea iacta est. – Kostky jsou vrženy. (latinsky)
Exceptio regulam probat. - Výjimka pravidla zkouší. (latinsky)
Jos ei viina, terva ja sauna auta, niin tauti on kuolemaksi. - Když kořalka, dehet ani sauna nepomohou, nemoc je
smrtelná. (finsky)

A. Rozlílková

Dva kamarádi si povídají v autobuse.
Jeden říká tomu druhému vtip: "Víš, co mají blondýny v hlavě?"
"Ne, to nevím."
"Vakuum!"
"Ha ha ha..."
Vtom se otočí blondýnka sedící na sedadle před nimi: "No, vždycky lepší něco než nic!"

Přijde blondýnka domů, v ruce drží psí hovínko a říká manželovi: "Podívej se, do čeho jsem málem šlápla!"
Pepíček stojí před tabulí a řeší velice zapeklitý příklad.
Moc mu to nejde, pořád si plive na ruku a sliny vtírá do vlasů.
Učitelce se to nezdá a ptá se ho:
"Proč si proboha pořád slintáš na hlavu?"
"Ale, včera jsem slyšel maminku, jak říká tátovi:
Nasliň si hlavičku a uvidíš, že ti to půjde líp!"
Jde kolem domu dědeček a vidí Pepíčka, který se snaží dosáhnout na zvonek.
A tak se ho zeptá: "Nechceš, abych na ten zvonek zazvonil, chlapečku?"
Pepíček na to: "Tak jo."
Dědeček zazvonil a Pepíček zakřičí: "A teď zdrháme dědo."
Příjde Pepíček za dědou do kuchyně a ptá se ho: "Ty dědo, neviděl si tu náhodou někde tabletku, na které bylo napsáno
LSD?"
Děda mu odpoví: "Vykašli se na tabletku, ale vidíš toho draka?!"

… někdo dříve lyžuje, než chodí? Sice ne na lyžích,
které známe z lyžařského kurzu, ale na těch
vodních. Sedmiměsíční miminko z Austrálie se
rozhodlo, že se svým nudným životem zatočí. Co
můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek, proto
malý Ryder Blair na nic nečekal a vyrazil brázdit
vody jezera.
… křeček může v kolečku za den uběhnout až 8
kilometrů? Což takhle vyměnit kolečko za tartan?
Není nad to vyjít na stadion a zaběhat si se svým
křečkem.
… soudruzi z NDR zavařovali oblečení nepřátel
režimu? Členové tajné policie shromažďovali
pachové vzorky podezřelých. Otřeli se o ně ve
frontě, sejmuli povlak ze židle, kde seděli nebo si
vybírali nějaké pěkné modely přímo z jejich šatníků
a zavařili. V případě potřeby konzervovaný důkaz
předložili stopovacím psům a vyrazili na lov.
… nejmenší láhev vína má jen 0,75ml? Tato 3,2 cm
vysoká lahvička má opravdový korkový špunt,
etiketu a dokonce je i zapečetěná. V přepočtu stojí
asi 400 Kč. Běžnou malou skleničku sotva naplní
100 takových lahví. Narozeninový přípitek se tedy
značně prodraží. Naopak největší láhev vína měří
2,4 metru a skrývá necelých 500 litrů nápoje.
… 2 metry sněhu nejsou zas tak moc? Někteří
z vás si stěžují a nadávají, i když Martin na bílém
koni nadělí sotva pár centimetrů, v americké
Kalifornii však v roce 1911 naměřili rekordní
hloubku sněhu 11,46 metru.

… holky lze balit i na jejich vlastní auta? Jestli jste
nebo plánujete být milionářem, tak tento odstavec
nečtěte. Můžete svádět děvčata na svá vlastní
Ferrari a Maserati. Probodávejte ženám
pneumatiky a následně nabízejte pomoc stejně
jako Jošihito Harada z Japonska. Jošihito byl ale
příliš vybíravý, taktiku zopakoval zhruba tisíckrát a
místo vysněné ženy si vysloužil pouhou žalobu.
… nejdelší doutník má 31 metrů? Tento výstavní
kus je vyroben z 24 kg tabáku a jeho výrobní cena
je přes 90 000 Kč. Kouření takového obra by dalo
zabrat i zkušeným mafiánským bossům.
… mořský koník se pohybuje rychlostí 1,5 metru
za hodinu? Tento druh mořského koníka je vážně
pomalý. Dokonce i hlemýžď se oproti němu
pohybuje rychlostí blesku (3 metry za hodinu).
Výjimkou, která potvrzuje pravidlo, je mořský koník
Přemek ze 3.A.
… rekordmanem v nejdelším nepřetržitém
mluvení je muž?! Zaskočilo vás to? Tipovali byste
to na ženu? Úplně vás chápu, ale držitelem rekordu
je francouzský úředník Luis. Nepřetržitě mluvil
neuvěřitelných 124 hodin, nejvíce však lituji
porotu, která ho musela po celou dobu poslouchat.
… i psům se v autě dělá špatně? Ano i psi jsou živí
tvorové s nárokem na nevolnost. Proto při
dlouhých cestách autem nechávejte proudit
čerstvý vzduch okénky a přehnaně nemanévrujte.
Přece byste znovu nechtěli vidět granule od
snídaně.

Ejč.Tý.

VÁHY

Vyjeďte si na kole, poskočte na trampolíně, nebo roztočte kolečka na bruslích.
Potřebujete své tělo nějakým způsobem dostat do formy. Právě nadešel čas
hýbnout kostrou i pozměnit jídelníček. Okurky místo klobásek a jablka místo
dortíčků – momentálně vaše nové heslo.

ŠTÍR

Pečlivě se připravte na všechny nadcházející kurzy (cyklistický/sportovní,
vodácký), protože přestože se jim „kurzy“ neříká nadarmo, bude to pro vaše
tělo nemalá zátěž. Postupně a pomaličku začněte něco dělat, bude se vám to
hodit.

STŘELEC

Moc dobře znáte ten pocit, kdy se celý den jen válíte u televize, přepínáte mezi
kanály a koukáte na každou stupiditu. O prázdninách se vám naskytne takové
množství možností, že o televizi ani nezavadíte. Ve vašem případě je to jen
dobře.

KOZOROH

Hvězdy mi prozradily zálibu Kozorohů v přírodě a kvalitní četbě. Vyrazte proto
někam do parku či k řece a nezapomeňte si s sebou vzít nějakého toho
Zabijáka, Jakuba a jeho pána, Petra a Lucii nebo Markétu Lazarovou. O
společnost máte rázem postaráno!

VODNÁŘ

Ve hvězdách bylo napsáno, že ještě nemáte vyhráno. Škola stále pokračuje,
očekávané festivaly pozastavuje. Lístků se co nejdříve zbavíte, když je na
Facebooku levně vystavíte. Alkohol nic nevydrží, o to vaše domácí vězení bude
delší. Proto zklidněte hormony, koncertů bude ještě milióny.

RYBY

Přes zimu jste se neuhlídali před cukrovím a nějaké to pětikilo vám přibylo.
Zatěžování váhy nekončí, protože se vám podaří pěkně nakynout i ke konci
školního roku. Bohužel pro vás, Ryby, tuhle sezónu na dvojdílné plavky
nevidím. Možná jen pro ty odvážnější.

BERAN

Pokud vám o dovolené na hlavu spadne citrus, pokud rozšlápnete nedozrálou
olivu, nebo dostanete do zátylku létajícím talířem, není to smůlu, ale znamení.
znamení napovídající, nebo spíše doporučující, zásadní životní změnu, která
pozmění váš celkem poklidný denní koloběh.

BÝK

Roztřískněte kokos na dvě půlky a připevněte si je na intimní části těla, protože
ta pravá exotika prvním červnem právě začíná. Při těchto vedrech budete
slintat i po tak obyčejné věci jako je sklenice čisté vody s ledem. Dodržujte
pitný režim a žádné zdravotní problémy vám hrozit nebudou.

BLÍŽENCI

Je čas naházet do kufru vaše seprané plavky, pár kovových eur a oprášit
sluneční brýle. Už ani ne sedmnáct odškrtnutých školních dní v kalendáři. Brzo
se budete válet na pláži u Jadranu, tak si nezapomeňte doma všechno zařídit.
Nejde jen o povadlé kytky a akvarijní rybky bříškem nahoru.

RAK
Když jste ráno otevřeli oči, měli jste představu o vykročení pravou nohou do nového
dne. Rána byla vždy skvělou příležitostí pro lepší změny, začátky nebo konce. Navzdory
všem vaším fiaskům v minulosti, by se vám to tentokrát mělo povést. S novým startem
by se z vás však neměla stát pravoslavná babička, která bez šátku na hlavě a dlouhé
vzorované sukni nevyjde z domu. Stačí třeba začít běhat.

LEV

Jestliže se chystáte o prázdninách odjet na tábor, nezapomeňte se přeočkovat.
Tábor znamená výlety, výlety znamenají lesy, lesy zase klíšťata a ta nezaručují
nic jiného než boreliózu. Letos klíšťata ze stromu přímo prší. Nezapařujte svá
těla v pláštěnkách a raději si zajděte k odborníkovi.

PANNA

Přestože se ve vodě cítíte jako doma, letos tomu tak nebude. Některé z vás
překvapí nečekaný host do domu, přesněji do sklepa – potopa, druzí se
nalokají, div se neutopí a jiní naopak k vodě nebudou mít přístup. Bez přístupu
k vodě zrovna v létě, tak to je pech.

V. Kličková

