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Milí čtenáři,
jestliže jste se odhodlali a vypůjčili si tento dvouměsíčník pohozený někde okolo katedry, pokračujte
ve čtení, protože nejenom že v rukou držíte poslední výtisk letošního školního roku,ale už v příštím
vydáním začíná přispívat ještě novější generace. Jak se můžete dočíst na poslední stránce, většina
současný redaktorů se příštím rokem odchází do posledního, maturitního ročníku a psaní článků je
bude čekat možná tak v písemných maturitních testech z českého jazyka. I já své starosti
s GYMPLÁKem předávám dál.
Když zalistujete o pár stránek dál, dozvíte se v jednom z rozhovorů o odchodu některých kantorů.
V pořadí pátém čísle vás pozveme na nespočetně mnoho letních festivalů, představíme nové filmy,
jeden z nejsledovanějších seriálů, anebo vám připomeneme některé ze školních výletů.
Já se s vámi tedy loučím a přeji klidné zakončení „sezóny“ a útěk vstříc letním prázdninám.

V.Kličková

Za netopýry nejen do Krasu, ale i do Prahy
23. a 24. dubna se naše třída zúčastnila dvoudenní dějepisné exkurze do Prahy, kde jsme
se
za doprovodu paní profesorky
Doležalové a pana profesora
Růžičky nejen seznámili
s některými významnými místy,
ale také si užili zábavu.
Naše návštěvy památek totiž
obohacovaly míčové hry, právě s
profesorem Růžičkou. Jeho malý
syn by se jistě divil, kdyby věděl,
kam všude se jeho míč podíval.
Improvizovaný fotbálek se hrál
před gymnáziem, kde jsme byli
ubytováni, později
v tamní tělocvičně, kterou alespoň většina z nás využila v noci ze středy na čtvrtek
ke spánku. Ovšem kulatý nesmysl našel své využití také před Parlamentem, na střeše
Národního divadla, na Vyšehradě, v prostorách Barrandovského ateliéru, dokonce
u Václavského náměstí, kde několik z nás doplňovalo zásoby potravin ve zdejším
Albertu, zbytek třídy bez váhání utvořil
kolečko, a kulatý hrdina se tak opět ujal
hlavní role.
Jak již jsem zmínila, navštívili jsme mnoho
pamětihodností. Nevydali jsme se za nimi
jen proto, abychom se stali prvními
návštěvníky s míčem, naším hlavním cílem
bylo dozvědět se o památkách zajímavé a
praktické informace, které v budoucnu jistě
ještě zúročíme.
V poslanecké sněmovně jsme se podívali do
jednací síně.
Mnozí z nás zde také zjistili, že přestože je
profesor Růžička naším třídním, ukrývá
před námi různá tajemství…
Dále naše kroky vedly do kostela Cyrila a
Metoděje, kde jsme si během krátkého

dokumentu o atentátu na Heydricha odpočinuli po náročném přesunu a ujedli něco málo
ze svých zásob. Po prohlídce budovy, jež v mnoha z nás jistě zanechala velmi silný
zážitek, jsme se podívali do Národního divadla. Zatímco někdo se kvůli strachu z výšek
rozhodl možnost podívat se na nejvyšší balkón nevyužít, jiným naopak ani výhled ze
střechy nestačil.
Následovalo představení v Divadle v Celetné, a to představení Cyrano, po kterém se ti
unavení z nás odebrali zpět do tělocvičny, aby si odpočinuli před následujícím dnem, jiní
odvážlivci se vydali s panem Růžičkou na noční procházku na Petřín. Víme pouze, že pan
profesor dovedl zbylé studenty do tělocvičny kolem druhé hodiny ranní. Z úsměvů na
tvářích, jež zachytila fotografie, lze ovšem poznat, že i noční výlet se všem líbil.
Další den jsme
navštívili
Pankrác. Zde
jsme se za
doprovodu státní
zástupkyně
podívali
do soudní síně a
dozvěděli se
mnoho
zajímavostí o
historii této
vazební věznice.
Odtud jsme se
přemístili do
Barrandovských
ateliérů, kde jsme si mimo jiné mohli také vyzkoušet některé z rekvizit, a to převážně
klobouků všeho druhu. Většina byla z celého dobrodružství na pokraji svých sil, takže
jsme až po několika minutách vnitřního boje, zda sedět nebo využít příležitosti, vstali a
vybrali si pokrývku hlavy dle svého gusta. Poté se část z nás přesunula tramvají zpět do
tělocvičny, zatímco zbytek se rozhodl ještě využít volna a nakoupit něco sobě či svým
blízkým.
V tramvaji se panu profesorovi povedl parádní kousek, který se ovšem nikomu z nás k
velké škodě nepodařilo vyfotit. V dopravním prostředku plném lidí předvedl „netopýra",
celý úkon byl ovšem tak rychlý a nečekaný, že jiná než písemná dokumentace bohužel
není k dispozici. Všem unaveným studentům tím však vrátil úsměv na tvář.
Po návratu do naší noclehárny jsme si všichni sbalili své spacáky, tašky, kufry, míče a
další nepostradatelná zavazadla a vyrazili na vlak. Výlet jsme si velmi užili a zároveň se
dozvěděli mnoho užitečných informací, které jistě v budoucnu uplatníme nejen v
hodinách dějepisu.
Š.Cvrkalová

Výlet do tmy
Sekunda
Dne 6. května jsme se všichni sešli před školou a čekali na odvoz k Sloupsko- šošůvským
jeskyním. Já jsem (opět) přišla až na poslední chvíli. Nasedli jsme
do autobusu a už jen dospávali, co jsme nestihli. Našli se i ti, již tento klid narušovali, ale
když se člověk unaví, tak je mu tak nějak jedno, že se o patnáct sedadel dál někdo baví.
Přijeli jsme na poklidné místečko s několika pekelně drahými obchůdky (ano,
samozřejmě, že jsme přispěli, ti chudáci by neměli z čeho zaplatit výplatu personálu) a
seznámili se s naším novým průvodcem po zdejším kraji. Necelých dvě stě padesát
metrů od kiosků se nacházel vstup do jeskyně.
Zaměstnanec nás zasypal fakty, a jestli se jako chceme na něco zeptat, rád nám je
zodpoví. První otázka se týkala jeho výplaty… Dál jsme šli povětšinou v naprosté tichosti,
protože krápníků tu bylo opravdu požehnaně. Mohli jsme si z plných plic zařvat do
hoooodně hluboké propasti a vyslechnout si povídání
o objevitelích zdejších prostor. Najednou se před námi vynořily poslední schody
a my vystoupali do proslulé jeskyně Kůlny (pro nevzdělané: našlo se zde mnoho nářadí
a dokladů života v době kamenné). Ne že by mě ten pohled vyloženě zklamal, ale Kůlnu
jsem si představovala o něco tmavší a strašidelnější.
Vyšli jsme z mezinárodně populárních prostor a hned mířili k busu. Po pár minutách
jízdy pan řidič zajel na malé útulné parkoviště vedle lesa. Průvodce nás provedl kolem
několika veřejně nepřístupných jeskyní a u jedné jsme se konečně zastavili. A teď co?
No, museli jsme do ní vlézt. Rozdělili jsme se na dvě skupinky a já velmi moudře zůstala
v té druhé. Uběhlo dobrých sto let, než se vcelku čistí, živí a zdraví vynořili členové
prvního družstva. Žádná výmluva už neexistovala, a tak jsme se vydali do černé tmy.
Naše slabé baterky se v naprostém „černu“ neosvědčily a věřte, že po pěti minutách
bychom nedokázali trefit zpět. Naštěstí průvodce věděl, kam jde.
Nebyla bych to já, kdybych při složitém prolézání tunelem, kdy jsme se
o jednu zeď opírali rukama a o druhou nohama, nezahučela do vody a bahna. Kluci mě
samozřejmě museli vystrašit k smrti tak, že se schovali do postranní uličky, a za mnou
najednou jenom tma tmoucí. Nakonec vylezli a já mohla jít spokojeně dál. Když jsme se
totálně zmatení a dezorientovaní vypotáceli ven, samozřejmě
na nás museli naši milí spolužáci naházet listí.
Cesta zpět na parkoviště proběhla vcelku dobře a čvachtavě. Jen pár praktických lidí, co s
sebou tahalo gumáky, bylo ušetřeno. Stihli jsme nahlédnout do tentokrát suché, ale
dokonale tmavé a obrovské jeskyni, kde jsem si málem zlomila ruku, nohu a nevím co
ještě.
Do autobusu jsme vběhli rychlostí světla, aby si chudák řidič nevšiml našich bot, a už jen
odpočívali. V cílové stanici jsme nebyli schopni ani vystoupit.
Natália Kudrnová

Zlatí na EUSO
Od 30. března do 6. dubna se konal již 12. ročník Přírodovědné olympiády zemí
Evropské Unie (European Union Science Olympiad), tentokrát v řeckých Athénách.
Soutěže se účastní zpravidla tříčlenné týmy maximálně šestnáctiletých studentů (věk
k 1. 1. 2014) ve složení biolog, chemik a fyzik. Letos své síly poměřilo celkem padesát
týmů z dvaceti pěti zemí (z každé země mohou přijet pouze dva týmy) a já měla tu čest
být členem českého týmu.
Zatímco já se věnovala biologii, s chemickými úlohami se statečně potýkal Jiří Etrych
z Gymnázia Dašická Pardubice a s fyzikou si skvěle poradil Jan Petr z Gymnázia Jana
Keplera v Praze. Jak odhadovali naši úžasní mentoři a zároveň překladatelé úloh Ing.
Jana Ševcová, dr. Lenka Libusová, dr. Jan Kříž a prof. Karel Ventura, Řekové zvolili
témata jim blízká – olivy a mořskou vodu. V první čtyřhodinové úloze jsem tedy
zkoumala množství vody vypařené z větvičky olivovníku za normálních podmínek a za
zvýšeného osvětlení, Jirka zatím jodometricky stanovoval peroxidové číslo olivového
oleje (prostě zjišťoval, jak moc je olej „žluklý“) a Honza si vyhrál s určením viskozity
oleje a lomu světla v něm. V dalším testu jsem se pak zabývala zjišťováním růstových
křivek řas pomocí spektrofotometrického měření, chemik přečišťoval chlorid sodný a
fyzik zkoumal vodivost různě koncentrovaných roztoků soli.
Jak jste si mohli všimnout z úvodu, trávili jsme v Athénách celý týden a samotné
soutěžení vlastně trvalo pouhých osm hodin. Co jsme tedy celou dobu dělali? Počasí nám
přálo, a tak jsme si mohli užívat prohlídky antických památek, sportovní aktivity a
hlavně poznávat spoustu nových kamarádů z jiných evropských států. Naučili jsme se
tančit řecké tance, vařit typické jídlo a někteří z nás dokonce nacvičili divadelní scénku
nebo pěvecké vystoupení.
A jak jsme nakonec dopadli? Společnými silami jsme já, Jirka a Honza získali zlatou
medaili! V celkovém pořadí jsme pak obsadili třetí místo. (Medaile se nedávají pouze
prvním třem týmům, ale celým skupinám týmů podle absolutního pořadí, zlatých
medailí bylo letos například osm.) Druhý český tým si také nevedl špatně, obsadil
šestnácté místo, a na krku si tedy odnesli medaili stříbrnou.
Zbývá už jen dodat, že celý letošní ročník EUSO byl velmi vydařený. Jsem zvědavá, jak si
s organizací poradí Rakousko příští rok. Soutěžit znova už kvůli svému věku bohužel
nemohu, ale našim budoucím českým týmům budu držet palce.
Hana Petržílková

My, kteří jsme nedostudovali ani střední školu, si jen těžko dokážeme
představit, jaké to je odcházet do důchodu. Jak budou na svoji profesi
vzpomínat naši čtyři gymnazijní učitelé? Paní profesorka Křížová,
Kuběnková, Nováková a pan profesor a bývalý pan ředitel Chvátil se
s námi podělili o své dojmy a zážitky nejen ze školních výletů.
Jaké pocity se ve Vás mísí, když pomyslíte na to, že odcházíte?
H. Křížová: To je život, něco pěkného končí a něco nového začíná. C´est la vie, jak říkají
Francouzi. Je mi trošku líto, že opouštím práci, kterou mám ráda, kolegy, se kterými se
mi dobře pracovalo, a hlavně studenty, které jsem se snažila přesvědčit o krásách
francouzského jazyka.
M. Kuběnková: Odchod je mé svobodné rozhodnutí, přesto nebude lehký. Patřím k těm,
kteří ani po mnoha letech nejsou kantořinou otrávení, rádi učí a baví je to. Na ústeckém
gymplu jsem strávila, kromě 1. roku v Krnově, celý život, tedy 42 let. Je to neuvěřitelné.
K této škole mne poutá jakási pupeční šňůra a budu nesmírně ráda vzpomínat a občas se
i vracet.
V. Nováková: V tomto směru mám jasno. Zákonitě přichází čas změny, tak jako vám před
sedmi lety a s tím spojené očekávání něčeho zcela jiného a nového.
M. Chvátil: Velice smíšené. Na jednu stranu už únava a opotřebování organismu, na
straně druhé lítost, že něco překrásného se končí. Vzpomínky na spoustu pěkných chvil,
na výborné kolegy a dlouhou řadu skvělých studentů. Jsem rozpačitý a rozpolcený. Ale je
to mé dobrovolné rozhodnutí, tak dosti nostalgie, život snad ještě nekončí.
Kdy jste na gymnáziu začínal/a? Pamatujete si na úplné začátky?
M. Kuběnková: Pamatuji si to naprosto přesně, bylo to v roce 1972 a můj první humorný
zážitek byl ještě před nástupem do školy - v přípravném týdnu. Dělala jsem tehdy
o prázdninách průvodkyni Cestovní kanceláře mládeže a byla se skupinou mladých v
NDR. Byly tam i čtyři dívčiny z ústeckého gymplu, bezvadně jsme vycházely, tykaly si,
leccos prožily. Zatajila jsem jim záměrně, že zde budu učit, věděly pouze, že jsem
z Opavy. Před začátkem školního roku jsem se s nimi náhodou potkala v tehdejší
restauraci U Chudého. “Maru, kde se tady bereš?“, zaznělo s velkým údivem
a překvapením. Nikdy nezapomenu na mírné zděšení a otevřená ústa, když jsem jim
oznámila, že je budu učit angličtinu. Hned v prvním roce jsem dostala i čtvrté ročníky na
němčinu, takže studenti, které jsem učila, byli jen o 5 let mladší než já. A víte, kde byla
tehdy sborovna? V dnešní JzA2. Byli jsme malý sbor a docela jsme se tam vešli.
V. Nováková: V těchto dnech je to čtyřicet let od mých státních zkoušek a promoci na
FFUP v Olomouci. První rok po vysoké jsem měla na gymnáziu v Holicích svoji aprobaci,
pak jsem přišla na zástup za mateřskou dovolenou na zdejší gymnázium a učila jsem
zprvu převážně němčinu a latinu a pak postupně své předměty – angličtinu a dějepis. Na

škole se mi líbilo. Velice příjemní a vstřícní kolegové, studenti – pilní se zájmem o
studium.
M. Chvátil: Na to nelze zapomenout. V září roku 1972, zásluhou pana ředitele Popeláře,
který se mě nebál vzít, ačkoliv jsem měl cejch nežádoucího učitele na okrese Ústí n.O.
(vymyšlené politické důvody, byl jsem mnoha soudruhům z různých důvodů
nepohodlný). Měl jsem obrovské štěstí právě na skvělého ředitele, který nám v dobách
normalizace (pro řadu z vás doby nepochopitelné) vytvářel snesitelné podmínky pro
dobrou kantorskou práci. Dále na starší kolegy, hlavně na kolegu tělocvikáře Jardu
Bureše i na své generační druhy, se kterými jsem začínal tady učit. Dobře si pamatuji na
svoji první třídu, kterou jsem dovedl k maturitě, dnes jsou z nás dobří kamarádi a
pravidelně se scházíme. S dvanáctiletou přestávkou (starostování v Žamberku) jsem
tady učil 31 let!
H. Křížová: Na gymnázium jsem přišla v roce 1993. Měla jsem už za sebou několik let
praxe na základních školách, kde jsem učila hlavně ruštinu. Tady jsem tedy začala učit
francouzštinu, takže to byl vlastně začátek nové pedagogické kariéry. Musela jsem
sehnat učebnice, což nebylo vůbec jednoduché, protože výběr byl velmi omezený.
Zároveň jsem učila angličtinu a úplně nový předmět, který jsme nazvali Etická výchova.
Nebyly k dispozici žádné materiály, věděli jsme pouze, že chceme vytvořit předmět, kde
by studentům byl nabízen prostor pro diskuzi, komunikaci a prezentaci svých názorů.
Součástí předmětu byly hry a prvky dramatické výchovy. Výuka byla náročná, ale ráda
jsem etiku učila.
Každá profese člověka poznamená. Můj manžel měl na to recept. Pokud jsem začala
doma „vyučovat“, suše poznamenal: „ Tak smažeme tabuli,“ vypráví paní profesorka
Křížová.
Nepřenesl/a jste si nevědomky nějaké učitelské zlozvyky ze školy domů?
V. Nováková: Tato otázka by se asi hodila pro moji rodinu, ale jak se tak znám, myslím,
že mám v povaze silný smysl pro pravidla hry, pořádek, a tedy důsledná je kontrola
nejen ve škole, ale i doma.
M. Chvátil: Všichni jsme ovlivněni svojí profesí. Jde o to, co myslíte slovem zlozvyk.
Nevyžaduji, aby při příchodu domů všichni povstali, nezapisuji každé ráno nic do domácí
třídnice. Nezkouším májovce a lumírovce. Jako tělocvikář jsem vtáhl rodinu do různých
pohybových aktivit (hory, voda, různé soutěže), což docela kvitují. Jiné zlozvyky mě
nenapadají.
H. Křížová: To víte, že ano. Každá profese člověka poznamená. Můj manžel měl na to
recept. Pokud jsem začala doma „vyučovat“, suše poznamenal: „ Tak smažeme tabuli…“.
M. Kuběnková: Já si myslím, že ne, a když, tak jen nepatrné. Můj manžel má někdy asi
jiný názor.

Když zpětně zhodnotíte všechna léta strávená na gymnáziu, vzpomenete si na
určitou třídu (případně jednotlivce), který se Vám do paměti zapsal výrazněji než
ostatní? A proč?
M. Chvátil: O své první třídě jsem se už zmínil, na ni nelze zapomenout, stejně jako na
první lásku. Dále to byla třída maturující v roce 1981 (dámy kolegyně Doležalová a
Janyšová), asi nejlepší třída, které jsem dělal „tříďase“, pak na maturanty z roku 1983,
třídu M. Hellmuthové, ve které se mi báječně učila čeština. A jednotlivci? Těch by byl
dlouhý zástup a určitě bych na některé zapomněl. Strašně mě bavilo pozorovat, jak se
z počátečních „jelimánků“ vyvíjejí pozoruhodné osobnosti.
H. Křížová: Léta strávená na gymnáziu patří k mým nejšťastnějším. Nejvíce vzpomínám
na svou první třídu, kterou jsem měla jako třídní pouze dva roky. Bylo to hned po
příchodu na gymnázium. Škoda, že jsem je nemohla dovést až k maturitě. Stala jsem se
výchovnou poradkyní a nemohla jsem být zároveň třídní učitelkou. Ráda vzpomínám
také na jednu žákyni, která moc ve francouzštině nevynikala a z její maturity jsem měla
dost velké obavy. Vytáhla si těžkou otázku - francouzská historie. Pravděpodobně
studentka poznala, že jsem vyděšená a pronesla: „ Nebojte se, paní profesorko, to umím.“
Zasedla a začala vyprávět. Kolegové, kteří seděli naproti, zprvu jejímu výkladu
nevěnovali pozornost, ale v momentě, kdy zaslechli slovo „ metres“ (foneticky), zbystřili
a dotyčné studentce viseli očima na rtech. Dozvěděli jsme se nejen o francouzské historii,
ale také různé pikantérie ze života francouzských králů.
M. Kuběnková: Je to jako v životě, někdo utkví více, někdo méně. Některé denně
potkávám, protože téměř všechny absolventy našeho gymplu a mé nynější kolegy jsem
učila a jsme ve velmi dobrých vztazích. Hlubší vztah jsem mívala k třídám, kde jsem byla
třídní. Je to logické, protože jsem s těmi studenty strávila mnohem více času mimo školu,
poznala je i z jiné stránky než studijní a věděla o nich více. Byly i trapasy a průšvihy
s dobrým koncem, to ke studentskému životu patří.
V. Nováková: Odvedla jsem šest tříd jako třídní učitelka. V paměti mi utkvěly
samozřejmě ty první – jejich píle, snaha, zájem o studium i kamarádství mezi nimi. U
jiných si pamatuji spíše problémy s některými jednotlivci, jejichž řešení mě stálo mnoho
sil. V některých třídách bylo obtížné podpořit a vypěstovat u studentů vzájemný respekt.
Tak to ale mezi lidmi chodí.
Jak vzpomínáte na výlety, exkurze, sportovní kurzy, kterých jste se zúčastnil/a?
Odvezl/a jste si z nich nějakou nezapomenutelnou příhodu?
H. Křížová: Vzpomínám na výlet na hrad Svojanov. Výlet se opravdu povedl. Studenti se
rozdělili do skupinek a každá z nich si připravila krátkou scénku. Téma a výběr místa,
kde scénky předváděli, jsme nechali na nich. K dispozici měli celý areál hradu, protože
jsme zde nocovali a paní kastelánka nás na hradě zamkla. Večer byla diskotéka a prý se
na pokojích také trošku duchařilo.

M. Kuběnková: Jistě. Jezdívala jsem na lyžařské výcviky do Říček a na Dolní Moravu,
několikrát i na branný kurz v Pastvinách, také na týdenní bramborové brigády a jarní
chmelové brigády. Zážitků a legrace bylo mnoho, jsou však vtipnější při vyprávění než
na papíře. V minulosti byl kázeňský režim na všech akcích mnohem tvrdší než dnes.
Humorné příběhy vyplývaly většinou ze snahy studentů všelijak nás přelstít v dodržení
večerky a navštěvování se. Neměli na nás, byli jsme jako ostříži a měli vše pod kontrolou
do té doby, než se objevily mobily. Pak naše ostrozrakost začala být k ničemu.
Vzpomínám také na jednoho studenta, který vážil hodně přes sto kilogramů a jel na
branný kurz. Studenti si tehdy museli sami vařit. Počasí bylo špatné, dost pršelo, měl
neustále hlad, i když snědl všechny zásoby z domu, také spousty rohlíků a vypil několik
litrů mléka. Kolo pod ním sténalo, vypovídalo službu, málem ho rozsedl, loď nabírala
vodu a potápěla se. Do stanu pro dva se sotva vešel a spolubydlícího skoro zalehl. Po
třech dnech plných nepublikovatelných nadávek na všechny a všechno zavolal domů,
aby si pro něj přijeli.
M. Chvátil: Jejda, těch bylo, že by celé číslo „Gympláku“ nestačilo. Ještě bych k tomu
přiřadil bramborové brigády, to už vaše generace nezná, tam byla také spousta příhod a
komických situací.
V. Nováková: Jak každý ví, škola není jen vyučovací proces, ale zároveň i spousta jiných
aktivit. Kdysi bramborové brigády, což jsem neměla ráda, naopak jsem ale měla ráda
školní výlety. Též mě bavila organizace vzájemných studentských výměn do zahraničí po
roce 1989. Odměnou za tuto práci nám byla spokojenost studentů, že se dokáží
domluvit, ve světě se neztratí a hlavně jejich vzpomínky a řada přátelství.
M.Popelářová

Léto je tu, tak si ho pojďme užít!
Pomalu ale jistě se nám školní rok chýlí ke konci a příchod léta a prázdnin nás všechny
nabíjí příjemnou energií. Jak už všichni vědí, hudba je všude kolem nás a v létě je to
obzvlášť pravda! Už jste někdy navštívili nějaký hudební festival? Už jste někdy zažili tu
pravou nepopsatelnou atmosféru, která panuje na každém festivalu?
Určitě už jste slyšeli o světově proslulých festivalech jako je
například Tomorrowland nebo Summerfest. I Česká republika je bohatá na festivaly.
Jelikož letní sezóna už začala, několik festivalů je za námi. Například Magnetic festival,
Majáles, Let it Roll. Ty nejlepší však přicházejí s letními prázdninami, takže si je
nesmíte nechat ujít!

Jedním z nejoblíbenějších festivalů je ROCK FOR PEOPLE, který se koná od 3. do 5.
července v Hradci Králové. Co tam můžete vidět? Z domácích interpretů zde máte
možnost vidět a slyšet například VYPSANOU FIXU, UDG, DEBBI, KOBLÍŽKY, SKYLINE, WE
ON THE MOON a spoustu dalších! Festival je ale plný i zahraničních interpretů jako
například N.O.H.A., MADAME PEPPER, TRICOT, STEVEN SEAGAL, MADNESS, THE FEUD
a další. Více informací najdete na webových stránkách: http://www.rockforpeople.cz/
Další velmi oblíbený festival je COLOURS OF OSTAVA, který se koná 17.-20. července v
Dolních Vítkovicích. Tento festival má hodně se nabídnout! Na koho se můžete těšit?
Hned v úvodu bych měla zmínit hlavní světově známé zahraniční interprety jako je JOHN
NEWMAN, ZAZ, BASTILLE, JAMIE WOON, MGMT a spoustu dalších. Své právoplatné
zastoupení zde mají i známí čeští muzikanti jako CHINASKI, MICHAL HRŮZA,
KOLOWRAT, EDDIE STOILOW, FAST FOOD ORCHASTRA a další. Předprodej vstupenek je
v plném proudu tak nelenošte a mrkněte na webovky: http://www.colours.cz/
MIGHTY SOUNDS festival se koná 11.-13.7.2014 na letišti v Táboře a vystoupí zde také
mnoho zajímavých interpretů. Co a koho si zde můžete užít? HENTAI CORPORATION,
GORILLA, 7 SECONDS, DROPKICK MURPHYS, ONLY CRIME a další! Více informací
naleznete na webu: http://www.mightysounds.cz/
Znáte VOTVÍRÁK? Kdo by ho neznal. Tento festival přímo OTVÍRÁ festivalovou sezónu!
A jak jinak než báječně. Koná se 13.-15. června v Milovicích, což je cca 25km od Prahy.
Proč zde nesmíte chybět? Už jen samotný program je velmi bohatý a propracovaný.
Můžete se těšit na muzikanty jako EDDIE STOILOW, DIVOKEJ BILL, DOGA, HORKÝŽE
SLÍŽE, INE KAFE, LA4, RYBIČKY 48, RYTMUS, STO ZVÍŘAT, MIG 21, WOHNOUT, VASICÍ
ZÁMEK a spóóustu dalších! Neváhejte a mrkněte na web, kde zjistíte více
informací: http://www.votvirak.cz/
V neposlední řade nesmím zapomenout zmínit náš JAMROCK! Žamberecký hudební
festival se letos koná 19.-22. června. Pokud přemýšlíte, zda jet, nebo nejet, neváhejte a
kupte si vstupenku co nejdříve. Co si pro vás JamRock letos připravil? THE FIRST,
AVATARIUM, DORINE LEVY, JANET ROBIN, SCORPION CHILD a další zahraniční
interprety, které si nesmíte nechat ujít. Těšit se na vás bude ale i spousta domácích
interpretů jako například TOMÁŠ KLUS, PETR SPÁLENÝ, DIVOKEJ BILL, MIG 21,
MANDRAGE, ANNA K, MICHAL HRŮZA, KOBLÍŽC!, LAST TIME, READY KIRKEN a
bezpočet dalších. Máte se na co těšit! Více informací zde: http://www.jamrock.cz/
Kdybych měla vypisovat veškeré hudební festivaly, asi by mi na to nestačily všechny
stránky, které časopis má, takže jsem vypsala jen ty, které jsou hodny zmínky. Já mám v
plánu určitě nějaký hudební festival navštívit, protože festivaly nabízí nezapomenutelné
zážitky, které jsou pro mne moc cenné!
Tak si užijte léto s hudbou!

M.Lžíčařová

Školní rok se blíží k závěru, poslední písemky a testy zaplňují diáře, ale myšlenky se ubírají
jiným směrem. Pryč z uzavřených místností, na sluníčko, rozložit si deku a vychutnat si pár
stránek výborného čtení. Rozhodně si nenechte ujít Zlodějku knih, úžasný zážitek z mistrně
napsaného díla. Pro ty línější doporučuji i stejnojmenný film. Jako oddychový kousek určitě
otevřete Starce a moře, krátkou novelu se zajímavou zápletkou. Vizi možné budoucnosti
nabízí Divergence, propracovaný příběh i s trochou té lásky.
Markus Zusak: Zlodějka knih
Německo ve druhé světové válce a nad tím vším Smrt. Právě ona
vypravuje silný příběh o Liesel. Dívka si musí zvyknout na nové rodiče
Hanse a Rosu, snaží se zapadnout ve škole, najde si kamaráda. Právě
s pomocí Hanse se krůček po krůčku učí číst. Liesel se také spřátelí
s jejich novým hostem, židovským uprchlíkem Maxem (Ben Schnetzer),
kterého před nacisty skrývají ve sklepě. A právě Max je dalším, kdo ji
povzbuzuje ve čtení a v touze po vzdělání. Dobu plnou utrpení a
strádání pak všichni společně překonávají pomocí knih, které nejen pro
sebe Liesel krade v knihovně místního starosty.
Pro mě se tento unikátní literární kousek stal jedním z nejlepších, co
jsem doposud četla.
Ernest Hemingway: Stařec a moře
Kniha vypraví o starém kubánském rybáři Santiagovi, který už několik
týdnů nechytil žádnou rybu. Aby obhájil svou čest, že dokáže ještě
ulovit rybu, tak vyplouvá sám na moře. Podaří se mu chytit rybu tak
obrovskou, že ho odvleče daleko na moře. Po několika dnech boje ji
zabíjí a vyplouvá s ní zpět. Cestou mu ji ožerou žraloci, zůstane mu jen
kostra. Vyčerpaný rybář se vrací domů, kde ho každý obdivuje a uznává,
dokonce se k němu vrací i chlapec Manolin, kterého učil lovit.
Kniha (novela) je napsána velice jednoduše a chronologicky. Poukazuje
na to, jak lidé umí být zlí a závistiví. Ústředním tématem knihy je
nekonečný boj člověka s přírodou – hovoří o tom, že by se člověk neměl
za žádnou cenu vzdát.
Veronica Roth: Divergence
Ocitáme se v Chicagu v budoucnosti, kdy je společnost rozdělena do
pěti frakcí. Každá frakce se zaměřuje na jednu ctnost: Neohrožení,
Upřímní, Odevzdaní, Mírumilovní a Sečtělí. Každý rok v předem určený
den si všichni šestnáctiletí musejí vybrat, které ze zmíněných ctností
zasvětí zbytek svého života. Pro Beatrice tato volba znamená
rozhodnutí mezi životem s rodinou a tím, čím je doopravdy. V nové
společnosti Neohrožených si změní jméno na Tris. Musí bojovat za svou
pověst a o umístění ve velmi krutém výcviku. Přitom s sebou nese
tajemství divergence, které zachrání všechny, které miluje, nebo je
zničí.
Katka Bubnová, Kristýna Kropáčková

Od nohavic k bikinám…
Léto se blíží a každý z nás už se těší na vodní radovánky.
Neodmyslitelnou součástí plavání a dovádění na břehu jsou plavky.
(Nebo taky ne.) My se tentokrát podíváme, jak se v historii vyvíjel
jejich design.

Už tři sta let před narozením Krista římské ženy
sportovaly na pláži a koupaly se v dvoudílných plavkách. Avšak
v 19. století dámy z lodí vylézaly v dlouhých šatech, a když se
vykoupaly, běžely zpět do lodě převléknout se do jiných šatů.
V roce 1907 se Anette Kellerman musela soudit, jelikož se
nechala vyfotit v obepnutých plavkách, jež zvýrazňovaly její
křivky od krku ke kotníkům. Společnost to prý pohoršilo, ale
soudce nakonec uznal, že čím méně látky, tím lepší pohyb ve
vodě…
Ve dvacátých a třicátých letech k vývoji výrazně přispěl
Hollywood, který vyobrazoval opalující se ženy tak, aby bylo
vidět co nejvíce centimetrů kůže. Nohavice se zkracovaly, až
konečně v roce 1946 francouzský designér Louis Réard odhalil
světu svůj dvoudílný model pojmenovaný po ostrovu Bikini,
místu pro testování atomových bomb, módu pro následující
dekády. Žádná modelka nechtěla bikiny předvést, proto musel
Réard najmout exotickou tanečnici z pařížského kasina, ze které
se nakrátko stala nejznámější žena světa.
V letech osmdesátých a devadesátých se předvedly snad
všechny možné styly plavek. Vysoce vykrojené kalhotky se
pomalu přeměnily v tanga, trojúhelníčky se zmenšovaly a
postranní tkaničky od sebe měly čím dál větší odstup. Doufám,

Anette Kellerman

K.Hrochová

Z odlišných světů...
Do tohoto dílu našeho časopisu jsem se nakonec rozhodla vybrat dva filmy, které spolu
nemají moc společného, nicméně si myslím, že alespoň jeden z nich vás zajisté zaujme. V
prvním filmu vás pohltí napětí, boje a japonská kultura, druhý film vás možná spíše
popostrčí k přemýšlení nad společností, ale ani v jednom samozřejmě nesmí chybět
romantika a dobrodružství hlavních hrdinů, což se skvěle hodí k blížícím se letním
prázdninám.
47 róninů (47 Ronin, 2013)
Tento film s japonskou tematikou má dvě samostatné linie, romantickou a akční, tudíž si
myslím, že se bude líbit jak klukům, tak dívkám. Hlavním hrdinou tohoto filmu je Kai,
kterého ostatní zavrhují a odhánějí od sebe, neboť nepochází z ryze asijské krve. Jeho
život se změní, když 47 róninů (bývalých samurajů, kteří ztratili svého pána) chtějí
porazit zlého Lorda Kiru s čarodějnicí Mizuki, kteří mohli za jejich ztrátu, a Kai je jediný,
kdo jim v bitvě dokáže pomoci.
Celý příběh zrežíroval Carl Rinsch a hlavní hrdiny získali například Keanu Reeves, Rinko
Kikuči, Tadanobu Asano.
Mne osobně se film moc líbil a podle hodnocení na nejrůznějších internetových
stránkách jsem nebyla jediná, I když mnoho lidí také psalo, že by si hlavní postavy
zastoužili více prostoru pro svůj rozvoj, s čím nemůžu než souhlasit. Pokud jste film stále
neviděli a váháte, zkuste si ho pustit a uvidíte, že vás nezklame.
Hodnocení: 93 %
Paralelní světy (Upside Down, 2012)
Film s názvem Paralelní světy vznikal pod vedením Juana Diega Solanasa, který umožnil,
aby si v neobyčejném příběhu zahráli hlavní role Kirsten Dunst a Jim Sturgess.
Příběh vypráví o chudém chlapci, Adamovi, který nedokáže přestat myslet na dívku,
kterou kdysi potkal. Po několika letech již ani nedoufal, že se někdy uvidí, neboť pochází
ze zcela jiného světa, jež se nachází přímo nad tím Adamovým. Abyste tomu rozumněli, v
jejich vesmíru existují dva světy těsně nad sebou, ale kvůli opačným gravitacím není
možné volně procházet z jednoho světa do druhého. Ona dívka Eva se dostane do
televize a pro Adama vysvitne naděje, že se znovu se svou přítelkní z dětství setká. A ani
gravitace ho v jeho touze nezastaví!
Když jsem uviděla trailer, byla jsem rozhodnuta film zhlédnout. Zdála se mi úchvatná
myšlenka, že by nad námi byl ještě jeden svět, stejný, ale zároveň úplně odlišný.
Příběh byl opravdu pěkný, ale zpracování mne mírně zklamalo, protože to na mne
nepůsobilo sjednoceně. Spíše jako historka, kterou se nám někdo snaží přiblížit, ale
zapomíná na jisté věci, a díky tomu se k nám dostávají pouze jednotlivé útržky. Tento
film mě však přiměl alespoň na krátko se zamyslet nad naší a jejich společností a zdali je
vůbec mezi našimi světy nějaký rozdíl...
Hodnocení: 79 %

Š.Štanglerová

Hra o trůny
Když se George R. R. Martina zeptali, co ho vedlo k napsání ságy Píseň ledu a ohně,
odpověděl, že ten nápad dostal po rozhovoru s jedním kolegou spisovatelem, když si
stýskali nad rostoucí popularitou bezduchých mnohadílných fantasy románů. Martin se
rozhodl, že nebude touto módou povýšeně pohrdat a napíše vlastní fantasy sérii, ovšem
podle svých představ. Povedlo se mu to tak výtečně, že stvořil nejen své vrcholné dílo,
ale i jednu z nejoblíbenějších knižních sérií dnešní doby.

V Martinově podání totiž fiktivní vesmír neslouží jako podklad k dechberoucím
dobrodružstvím hrdinů, kteří by se jím potulovali při plnění nějakého důležitého úkolu,
nejlépe záchrany světa, jak je tomu u většiny „tolkienovských“ a „conanovských“ fantasy.
Píseň ledu a ohně hodně šetří s fantastickými motivy a předkládá spíš něco jako
alternativní historii smyšlených rodů, jejich intrik a válek. Jeho knize chybí nadlidští
hrdinové, kteří by vynikali svou silou (jako Barbar Conan) nebo moudrostí (jako
Gandalf). Naopak i v rámci světa rytířů a králů věnují knihy větší pozornost postavám
stojícím ve slabším silovém postavení – dětem, ženám, nemanželským synům a dcerám,
potomkům vyvražděného rodu. Navíc si Martin libuje v nečekaných zvratech, bez
mrknutí oka zabije kladnou postavu, s libostí mele žánrová klišé, kombinuje rozdílné
světy (divochy, rytíře a jakési zombie za Zdí) a dělá sympaťáky z postav, u kterých byste
to čekali jen sotva.

HBO si pro režírování pojistilo rovnou čtyři špičkové televizní režiséry a i díky jejich
umění vypadá Hra o trůny filmověji než mnoho áčkových fantasy uváděných v kinech.
Ale rozpočet bohužel není nafukovací a tvůrci všehoschopní, takže ačkoliv vše kolem
vypadá nádherně – brutalita i modely hradů jsou věrné – mohutnou bitvu mezi dvěma
frakcemi, ke které se schyluje několik dílů a následně ji scénáristé chytrou kličkou
přeskočí, je holt nutné si trochu přimyslet. Třeba se do příští sezony najde nadšený
sponzor, který na pořádný záběr přispěje nějaký ten milion dolarů. Kdo ví.
Hra o trůny je přesně ten seriál, o kterém si budete vyprávět s přáteli anebo – pokud
jako já moc přátel nemáte a nechcete tu trošku odradit nekonečnými monology –
alespoň budete všude možně spamovat s referencemi, které pochopí jen pár
zasvěcených. Je to seriál, který zde dlouhou dobu chyběl a který se nedá srovnávat se
slátaninami typu Legend Of The Seeker od Sama Raimiho nebo nedopečeným
Camelotem. Zrodilo se totiž (a stále se rodí) něco neobyčejného a minout takovouto
událost by byla chyba přímo královská. Těšme se na další série, protože léto – tedy
vlastně zima už je zatraceně blízko!
A.Mlynářová

Minimalismus pomáhá člověku objevit to, co ho skutečně baví, říká autor
portálu Naučmese.cz
„Rád poznávám nové a opouštím
svou komfortní zónu. Věřím v to,
že je lepší žít než hromadit,“ říká o
svém životě Adam Marčan na
portálu Naučmese.
Slyšeli jste již o pojmu digitální
nomádství? Že ne? V tom případě
bude pro vás tento rozhovor pravým
obohacením do života. Adam Marčan
by mohl o digitálním nomádství
dlouze vyprávět. A o co jde? Jedná se
o kombinování toho nutného (práce)
a příjemného (cestování a poznávání
nových krajů). A pokud máte dost
vnitřní motivace a trošku toho štěstí,
rázem na onu nutnou položku

zapomenete, protože se promění v další radost vašeho života. Pochopíte, jak může být
každý den jedinečný a obohacující.
Abychom se však netopili v pouhé teorii a idealizované představě, rozhodli jsme se
oslovit Adama Marčana, šestadvacetiletého wedesignera, který pracuje na projektu
Naučmese.cz. Ve svém vyprávění vám představí kouzlo minimalismu a fakt, že stačí
několik málo rozhodnutí, a místo každodenních devíti hodin strávených v kanceláři
můžete dlouhodobě cestovat po světě a pracovní dobu si nastavit podle svých vlastních
potřeb. No, přiznejte sami, nezní to dostatečně lákavě?
Adame, jak bys ve stručnosti popsal sám sebe, své povolání a koníčky?
Je mi 26 let, pocházím z Beskyd, mám rád lidi i zvířata, čerstvé jídlo a kávu, jezdím na
prknech (skateboard, snowboard a zrovna se na Bali učím na surfu). Fotím na ulici
zajímavé lidi a baví mě pozorovat a zkoumat život – nějaké mé postřehy si můžete
přečíst na blogu*.
Pracuji na projektu Naučmese.cz, který jsme před 2,5 lety založili s Pepou, Honzou a
Bětkou. Projekt spojuje lidi, kteří něco umí a chtějí to předávat dále, s těmi, kteří se to
chtějí naučit. V nabídce nyní máme přibližně 250 kurzů, od pečení chleba přes tvůrčí
psaní až po datovou analytiku.
Ve tvém životě nastal určitý zlom. Kdy k němu došlo a co tě k němu přinutilo?
Nebyl to jeden určitý zlom, bylo jich (a v budoucnu bude) víc. Prakticky ze všeho se dá
poučit a něco změnit, stačí jen chtít a mít prostor přemýšlet nad tím, jak žiju, jestli mě to
baví a zda nemůžu sám na sobě něco zlepšit.
Nejprve mi došlo, že nechci sedět 9 hodin denně v kanceláři a dojíždět každý den na
jednu židli. Objevil jsem pojem minimalismus, který mi pomohl udělat si finanční
rezervu a po 3 letech odejít ze zaměstnání, vyhodit spoustu nepotřebných věcí a „uklidit“
si v životě. Výrazně jsem omezil uměle zpracované jídlo, shodil jsem 15 kilo a začal se
cítit mnohem lépe.
Dva roky nazpět mně došlo, že nemusím být pořád u nás v Česku. Proto jsem letos odjel
podruhé v životě na zimu pryč na 5 měsíců do jihovýchodní Asie. Nyní jsem na Bali, kde
je nádherně. Navíc jsou tu o dvě třetiny nižší náklady na život než u nás.
Komplexně jsem o změně, kterou jsem prošel za posledních šest let, vyprávěl loni v
listopadu, na přednášce TEDxYouth v Praze.

Razíš heslo „méně mít, více žít“. Co se pod ním skrývá?
Žijeme v době plné distrakcí (televize, internet, reklamy a lákadla všude kolem). Máme
často kolem sebe mnohem více věcí, než opravdu potřebujeme. Potom se o ně

Ostrov Gili Meno v Indonésii, na který Adam Marčan před nedávnem zavítal. Zdroj: Archiv – Adam Marčan

strachujeme a staráme, až ve výsledku ty věci spíše vlastní nás než my je. V Americe si
lidé dokonce pronajímají na předměstí sklady pro své věci, jelikož už se jim nevejdou ani
do garáže.
Začal jsem si všímat, že čím jsem starší, tím menší (nebo spíš kratší) radost mám z
nových věcí. Najednou mi radost z nového iPadu vydržela necelý den a pak už to byl
jenom nástroj, který používám. Mnohem víc se cítím šťastný, když na ulici pomůžu paní
s taškou, něco s někým prožívám či sdílím a taky, když něco tvořím a dostanu se přitom
do stavu, kdy ani nevím, kolik uteklo hodin, jestli mám hlad nebo potřebuji na záchod.
Proto raději volím filozofii: méně mít, více žít. Do hrobu si nikdo nic nevezmeme. Je
legrační, že to všichni víme, ale málokdo podle toho v životě jedná.
Popsal bys, jak vypadají tvé cesty do zahraničí?
Koupím si letenku (to je klíčové, pak není cesty zpět), sbalím si 40 litrový batoh, abych
neplatil zbytečně poplatky za zavazadla mezi lokálními přelety, připravím na to své okolí
– kamarády, rodinu, kolegy a klienty a jedu!

Kouzlo je v tom, že na cestách nepřestávám pracovat, a tím tedy i vydělávat peníze. Když
se pak vracím do Česka, mám na účtu více peněz, než když jsem odjížděl, a kopu zážitků
a poznání k tomu.
Spousta lidí, se kterými jsem v pracovním kontaktu, navíc ani netuší, že nejsem v Česku.
Žijeme ve 21. století a nikdy nebylo jednodušší pracovat odkudkoli - máme dnes nástroje
jako Skype, Google Docs či Dropbox, a tak spolupráce na dálku nebyla nikdy jednodušší.
V jakých směrech se v tvém životě projevuje minimalismus?
Chápu jej jako komplexní nástroj, jak eliminovat ze svého života vše, co mi do něj
nepřináší dostatečnou hodnotu: věci, jídlo, vztahy, informace a zábava, které konzumuji
(zprávy, filmy, knihy, časopisy a další). Dokonce třeba i to, kolik památek chci stihnout
navštívit nebo o čem se chci s někým bavit a co už za to nestojí.
Myslím, že se dá minimalismus aplikovat téměř do všech směrů okolo nás – pomáhá
člověku vytvářet možnost podívat se dovnitř sebe sama, přiblížit se zpátky k tomu dítěti
uvnitř a najít, co mě v životě skutečně baví a činí šťastným.
Poznámky:
*http://postrehy.adammarcan.cz/
M.Popelářová

Propadák
Co k dnešnímu tématu zase říci,
budou to opět naši politici.
Tento víkend hrozný byl,
spoustu lidí od voleb odradil.

Nemám k tomu však moc co říci,
můžou za to naši slavní politici.
Totiž předvolební debaty
přinesly jen plané hlouposti.

Evropský parlament se zase mění,
k lepšímu to bude v našem snění.
Prosím, ať se stane zázrak
a my z toho padneme na znak!

Mrzí mě, co se v Evropě stalo,
snad to není natrvalo!
Doufám, že příště to dopadne líp,
ale budu ještě živ ?
M.Kovrzek
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Aestas (Léto)
Vrchol roku a vegetačního cyklu, obdoba dospělosti v životě člověka a obdoba odpoledne
v cyklu denním. Doba nejpříjemnější nejen proto, že jsou prázdniny; doba vlastně
„normální“, kdy jsou věci takové, jaké mají být, zatímco v chladnějších částech roku jim v tom
různé nepříjemnosti jako zima, mokro a šero brání.
Ne náhodou se nekonformní
autor Jiří Sádloi ve svém popisu
ročních dob létu vyhýbá: věnuje se
zatmělému podzimu, tiše
odtikávající zimě, vzpurnému jaru;
léto je mu nejspíš moc jasné, moc
optimistické, moc prvoplánové,
moc pohodové. Taky razíte na
dovču?
Astronomicky jsme již za
vrcholem, dny se krátí, slunce klesá
níž, ale kdo by si to po slunovratu
připouštěl; to až koncem prázdnin
najednou objevujeme, že to uteklo a podzim je za humny. Počasí je oproti běhu nebeských
těles posunuté, teprve teď nastanou ta pravá letní horka, teď bude hezky. Letní večery jsou
stejně dlouhé jako jarní večery, ale užijeme si je víc.
Svým způsobem vrchol a naplnění, svým způsobem naopak zvrat. Slunovratii a svatojánská
noc jsou kouzelnou branou, za níž se cesta otáčí. Kdo do ní vejde, tomu hlava sejde.
Většinu roku vyhledáváme světlo, teplo, sucho. Na sluníčku je dobře. Léto naopak přináší
ocenění chladu, stínu, noci. Namočit se do vody až po hlavu. Lít do sebe nápoje po litrech;
a pořádně vychlazené! Za poledne nevystrčit nos, vylézt časně ráno nebo zas až za večera.
Za vrcholem jsme zejména vegetačně: jaro znamenalo prudký růst, léto dozrávání. Po
červnové senoseči už naroste jen nižší otava (známe ještě to slovo?). Obilí dosáhlo plné výše
a teď jen zlátne. Objevují se sucha; ale i když prší, listy už vodu zcela nepojmou, déšť je smáčí
zevně. Čas tvrdnutí.
Zpětný pohyb kulminuje díky prázdninám. Léto přináší retro: vracíme se ke svým kořenům.
K babičce, na půdu, do sadu, do dětství. Na tábor, k ohni, do lesů, na houby a na maliny,
k předkům sběračům a lovcům.

V zimě foukal severák a ožilo to severské: ledová královna, Meluzína, Mrazík. Léto znamená
orientaci na jih: houfně odjíždíme k moři – ale vlastně ani nemusíme, v létě přichází jih
k nám. Sen o jihu (et nos in Arcadiaiii) se každé léto naplňuje.
Podoby léta: horké a slunečné pláž, tobogan, opalovací krém,
zmrzlina. Bouřlivé – dusno, ovádi,
ocelové nebe, kroupy, průtrž
mračen, hromy blesky, pak duha a
pára z lesů. Atlantickéiv – leje a leje,
na plovárně zavřeno, rozmoklé
kupky sena a nahnilý plaňkový plot.
Dosud svěží – za rozbřesku
zaléváme žíznivou zahradu, svatá
Anna chladno zrána, večery na
terase za zvuků cikád. První
náznaky podzimu – jeřabiny
rudnou, učitelé blednou, fotbalová
liga začíná, jdeme na borůvky. Babí
léto – podzim už je skoro tu, ale my
ho nenecháme, ještě jeden zářivý
den, ještě poslední kapka, ještě
nezapadej!
Vnitřním živlem léta je vzduch, jeho dílčími znameními pak vodní Rak, ohnivý Lev a zemitá
Panna.
Rakv vi, to je onen obrat. Co se mohlo, už se stihlo, přichází čas zastavení, spočinutí,
kontemplace, prostě siesta. Světlušky poletují nad studánkou, Luna žíznivě pije vodu a my
upíjíme s ní. Nespěcháme; a když se někam vydáme, pak pozpátku. Do světa? Ne, domů.
Třešně a jahody.
Lev potřásl hřívou, obilí zezlátlo a padá v řadách pod kosami ženců. I slunce dozrálo a
ukazuje se naplno. Vládne; a proč ne? Teprve v plnosti žáru lze vypálit dokonalou nádobu.
První jablka – žňovky.
Panna se stará, vždyť je toho tolik ke sklizni! Chodí po strništi a sbírá zapomenuté klásky.
Dožínky a vinobraní? Ano, ale musíte si je zasloužit; v potu tváře dobýváme svůj chléb. Škola
volá a realismus vítězí.
A jak léto končí? "Svatý Bartolomi, létu hlavu skloň! (...) a v úplném tichu slyším, jak se
hluboko dole v sadech s údery lámou ovocným stromům větve přetížené ovocem." vi
Pavel Holásek

Zdroje obrázků: 1) http://collectie.boijmans.nl/en/collection/bdh-10094-%28pk%29
2) http://www.metmuseum.org/collection/the-collectiononline/search?who=Pieter+van+der+Heyden&when=A.D.+1400-1600&rpp=40&pg=1
3) http://art-links.livejournal.com/1747448.html
Poznámky:
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Konec mnoha fotbalových lig tu byl o něco dříve, než konec školního roku, takže se
můžete těšit na to, že se dozvíte některé z vítězů těchto soutěží. Dále se zaměříme na
právě probíhající mistrovství světa v ledním hokeji, a také na tenisový turnaj
v Düsseldorfu, kde se zatím velmi daří jednomu českému hráči.
V Gambrinus lize zbývají do konce soutěže ještě dvě kola, ale o vítězi je již rozhodnuto.
Stalo se jím mužstvo AC Sparta Praha, které letos slaví double, protože v sobotním finále
poháru České pošty porazilo Plzeň 2:1 po penaltách. Zajímavostí tohoto duelu je, že
sparťan Hušbauer vyrovnal z penalty po Petrželově ruce v 94. minutě. A byl to právě
Petržela, který za Plzeň neproměnil desátou penaltu, a kvůli této chybě mohla Sparta
slavit již zmiňovaný double.
Oproti tomu se v anglické Premier League se bojovalo o titul až do posledního kola.
Nejšťastnějším týmem se nakonec stal Manchester City. Ten získal o dva body více, než
druhý Liverpool, který měl po patnácti letech velikou šanci si znovu zkusit, jaké to je
vyhrát nejvyšší anglickou soutěž. První trofej po devíti letech získal Arsenal a zvítězil
tak v Anglickém poháru. Ve finále byli Gunners jasně favorizováni, Hull se ale tak lehce
nedal. Už v osmé minutě totiž prohrávali 0:2, utkání ovšem dokázali otočit na konečných
3:2. U výhry jsme mohli vidět i českého fotbalistu Tomáše Rosického.
Přejděme ale od fotbalu k právě probíhající hokejové události světového formátu.
Mistrovství světa v hokeji se letos koná v Minsku. Včera se dohrály základní skupiny,
které mohly dopadnout pro někoho překvapivě. Ve skupině A skončila na prvním místě
Kanada, a to před Švédskem, Českou republikou a Francií. Do čtveřice postupujících se
nevešlo Slovensko, Dánsko, Norsko a Itálie, která sestoupila, stejně jako Kazachstán ze
skupiny B. Tu vyhrálo bezchybné Rusko, které všech sedm zápasů v základní skupině
vyhrálo. Za Ruskem se umístnila trojice postupujících USA, Bělorusko a Finsko.
Švýcarsko, Lotyšsko a Německo si letos čtvrtfinále nezahrají.

Čtvrtfinálové dvojice:
USA – Česká republika
Kanada – Finsko
Švédsko – Bělorusko
Rusko – Francie
Na závěr ještě k tenisu. Jiří Veselý postoupil krátce před French Open poprvé v kariéře
do čtvrtfinále turnaje ATP. Český hráč dnes prošel mezi osmičku nejlepších po vítězství
nad bývalou světovou trojkou Nikolajem Davyděnkem. Soupeřem aktuálně 104. hráče
světa bude bývalý osmý hráč světa Jürgen Melzer. Rakouský tenista potvrdil svou lepšící
se formu v souboji se čtvrtým nasazeným Joaem Sousou, kterého po téměř dvou a půl
hodinách udolal 7-6 4-6 a 6-4.
TZ

Čí je to citát?
1. I can resist everything except
temptation.
Dokáži odolat čemukoli, kromě
pokušení.
a) Voltaire
b) Seneca
c) Oscar Wilde
2. Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.
Pokud někdo neudělal nikdy chybu, pak nikdy nezkusil něco nového.
a) Albert Einstein
b) Winston Churchill
c) Mark Twain
3. A day without laughter is a day wasted.
Den bez smíchu je promarněný den.
a) Kurt Cobain
b) George Bernard Shaw
c) Charlie Chaplin

4. Very little is needed to make a happy
life.
Velice málo je potřeba ke šťastnému
životu.
a) Jan Pavel II.
b) Markus Aurelius
c) John Lennon
5. Man is born to live, not to prepare for life.
Člověk je zrozen, aby žil, ne, aby se připravoval na
život.
a) Boris Pasternak
b) Franz Kafka
c) Fjodor Michajlovič Dostojevskij
1c,2a,3c,4b,5a
A.Rozlílková

…tentokrát o zvířatech

…dikobraz má v průměru 30 000 ostnů?
…existuje více kuřat než lidí? (1 člověk = 2
kuřata)
…gorily neumí plavat?
…hroši zabijí v Africe více lidí, než
kterékoliv jiné zvíře?

…krokodýli jedí kameny, aby se mohli
ponořit hlouběji?
…můra nemá žaludek?
…na každého člověka připadá milión
mravenců?
…netopýři při vyletění z jeskyně zatočí
vždy do leva?

…ježčí srdce bije 300x za minutu?
…kočky prospí 66% svého života?
…kočka má v každém uchu 32 svalů?
…novorozený klokan měří pouhý 1cm?
…kolibřík je jediný pták, který umí létat
pozpátku?
…komár má 47 zubů?
…koně mají 18krát více kostí než lidé?

…oko pštrosa je větší než jeho mozek?
…na každého člověka připadá 200 miliónů
hmyzu?
…pavouci mají průhlednou krev

T.Rejmanová

Energie vám v tomto měsíci rozhodně nebude chybět, ale nápady se
do vaší hlavy zrovna nepohrnou. Dejte si pozor na příliš lehkovážný
způsob žití a po velké jarní únavě se ve sportu nesnažte docílit
nemožného.
Nevěště hlavu kvůli malým neúspěchům. I v ten nejhorší den se může
stát něco úžasného. Nebudete se bát vašemu protějšku bez okolků říci,
co si o něm myslíte, ale zase - nic se nesmí přehánět.
Vaše ukecanost a nepozornost bude ostatní vytáčet do
nepříčetnosti, takže si raději otevřete knihu, nejlépe
učebnici dějepisu, a zůstaňte o samotě. Zkuste se více soustředit na své
povinnosti ve škole - vždyť za chvíli už tu budou prázdniny!
Vaše okolí se k vám bude s důvěrou obracet kvůli každé maličkosti a
vy se budete muset naučit říkat NE. Máte také svoje problémy a
ještě se hrnout do řešení cizích… Pokud nejste ochota sama, trošku
se stáhněte a dopilujte známky. Červen se údajně hodí pro různá
setkání (hlavně rodinná). Tak se jednou obětujte a skočte na
návštěvu ke své prapratetě, určitě ji to potěší…
Dokážete se celé hodiny a dny zabývat jen svými koníčky a zbytečnými
aktivitami a mnozí vám budou vaši lenost vyčítat. Dejte jim jednou za
pravdu a sedněte si k učení. Vždyť polovina učitelů už známky uzavřela
a ta druhá jen čeká na závěrečnou písemku.
Někdo z vašeho okolí se vás pokusí silně ovlivnit.
Nenechte se ovládat cizími rozmary a jděte si za svým. S vaším
partnerem se konečně doberete k závěru, že hádka nic neřeší.
Ve společnosti budete nesmírně populární,
neobejde se bez vás žádný večírek nebo jiná významná akce. Spousta
lidí by se s vámi chtěla přátelit, někteří z nich však sledují jen svoje
vlastní záměry.
Finančně si moc nepolepšíte, naopak, budete rádi i za to málo, co máte. Ve
vašem vztahu bude vládnout chladná nálada, ale ve škole se vám
povede… no nějak si s tím musíte poradit.

Jste až moc aktivní, což je dobře, avšak není od věci čas od času zpomalit.
Vyhovuje vám náročnější práce a na vysvědčení se to určitě odrazí. Rodina
se vás bude pokoušet trošičku omezovat, ale nějak jim všechno vysvětlit
musíte.
V červnu se vás zmocní netrpělivost, ale kdo by nebyl nervózní před
tím neslavně proslulým vysvědčením. Měli byste se přestat pitvat
v maličkostech a začít se na věci dívat jako na celek.
V partnerském vztahu nezaznamenáte žádné potíže, a
pokud jste singl, blýská se na lepší časy. Výborně se vám povede v úkolech,
které vyžadují spolupráci… tak šup do skupinových projektů!
Nejlépe se budete cítit v přírodě, takže popadněte
sešity ze zemáku
a jděte se učit někam ven. Určitě vám všechno vleze do hlavy
mnohem rychleji. Pokuste se vyhnout domácím povinnostem a
věnujte se hlavně sami sobě.

N.Kudrnová
Otec se ptá synka:
"Tak, co bys chtěl, aby ti přinesl čáp, bratříčka nebo
sestřičku?"
"Tati, po městě chodí tolik krásných ženských a ty to
děláš s čápem?

Pan učitel píše na tabuli vzorec
HCl a ptá se podřimujícího Petra
co je to za vzorec? -Petr
koktá:,,Pane učiteli mám to na
jazyku". -Tak to honem vyplivni,
protože to je kyselina.

Co je největší cynismus?
Když dítě bezdomovce
dostane domácí úkol.

Přiběhne sestra k doktorovi do
ordinace a vyhrkne:
"Pane doktore, ten simulant na
pětce umřel."
"Tak to už ale opravdu přehnal!"

Manžel se nečekaně vrátí domů a jeho žena celá
rozčilená běhá nahá po bytě.
"Proboha, co to tu vyvádíš, proč běháš nahá po bytě?"
ptá se manžel.
"A jak nemám běhat nahá po bytě, když nemám co na
sebe?" odsekne žena.
"Ty že nemáš co na sebe?" otevře mužík skříň.
"A tohle je co? Jedny šaty, druhý šaty, třetí šaty, nazdar
Honzo, čtvrtý šaty, pátý šaty."

Přijde prezident Bush do jedné školy. Uvnitř řekne svůj projev a pak řekne žákům, že se
ho můžou na něco zeptat. Přihlásí se Bob a říká "Mám tři otázky:
1. Jak to že jste byl zvolen prezidentem, když jste po sečtení hlasů neměl nejvíc.
2. Nemyslíte, že útok na Hirošimu je největší teroristický útok v dějinách lidstva?
3. Proč jste zaútočil na Irák bezdůvodně?"
V tom však zazvoní a děti se rozeběhnou ven.
Po zvonění Bush opět vyzve děti, ať se ho zeptají na několik otázek. Přihlásí se Joey a
říká "Mám 5 otázek:
1. Jak to že jste byl zvolen prezidentem, když jste po sečtení hlasů neměl nejvíc.
2. Nemyslíte, že útok na Hirošimu je největší teroristický útok v dějinách lidstva?
3. Proč jste zaútočil na Irák bezdůvodně?
4. Proč dneska zvonilo na přestávku o 20 minut dřív?
5. Kde je Bob????

Jednou pozdě v noci opilec pozve kamaráda domů.
Když vejdou do obýváku, kamarád si všimne velkého
mosazného gongu.
"Na co máš ten gong?" ptá se zvědavě.
"To není gong, to jsou mluvící hodiny."
"Mluvící hodiny?" diví se kamarád. "A jak fungujou?"
"Sleduj," vezme palici a vší silou praskne do gongu.
Ten se samozřejmě rozezvučí na celý panelák.
Na to se otevřou dveře, vstoupí manželka a řekne: "Ty
ses snad zbláznil, magore, jsou tři hodiny ráno!"

Výhoda nekvalitního
horolezeckého lana spočívá
v tom, že vám zřejmě vydrží
do konce života.
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