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SLOVO ÚVODEM
Je zvláštní zjistit, že jsem na
gymplu letos posledním rokem.
I když mnohé okolnosti tomu již
napovídají - ruku Masaryka už
bych trefila i poslepu, kantory jsem
stihla poznat ve všech možných
situacích, divadel na 17. listopadu
už jsem zhlédla asi tak stovku. A navíc
- vyjukaní primáni jsou rok od roku menší a
menší! Někdy mám dokonce podezření, že to na gympl berou
zkratkou rovnou ze školky! V tom případě nevím, kde se vzalo
tvrzení o nedostatečné inteligenci mladé generace.
Ale kde jsou všichni ti vyspělí maturanti, které jsem
potkávala na chodbách školy já, když jsem byla na gymnáziu
prvním rokem? Kam se poděli ti vyspělí lidé, kteří v hlavě měli
tolik vědomostí a přesně věděli, co od života očekávají a kam
směřují? Jasné je, že já jsem se jedním z nich ještě nestala. Pořád
čekám na to, až vyrostu a konečně budu mít rozhodnuto, čím se
chci vlastně stát. Dovolím si odvážně tvrdit, že na to stejné čeká
většina lidí v našem ročníku.
Zdá se, že kromě maturity nebude tento ročník ničím
obtížným. Konečně se díky výběru seminářů mohu věnovat
věcem, které mě baví a jsou mi bližší než předměty, které jsem s
sebou táhla až do konce třeťáku. Ale nezoufejte ani vy, pokud jste
v nižším ročníku a do tohoto stádia jste se ještě nedostali. Ono
totiž to vymazání maturity je očividně jen přáním studentů, nikoliv učitelů, a o zkoušce dospělosti slyšíme více než dost. “Tohle se
naučte, to se vám bude u maturity hodit,” slýcháme u každého
druhého data či vzorečku. Můj mozek ale bude mít kapacitu!
Když pominu všechny školní radosti a strasti, jedno je
jisté - podzim pomalu klepe na dveře, je čas vytáhnout deky a
termo hrnky s teplým čajem či kafem. Spolu se špunty do uší
to bude při současných stavebních pracích na naší škole tou
nejideálnější kombinací. Co říkáte?

Markéta Popelářová, 8.B
Kristy Kropáčková, 3.A
Lucie Kroupová, 4. A
Kristýna Kubištová, 8.B
František Ješina, 8.B
Lenka Ráčková, 8.B
Péťa Wollmannová, 3. A
Petr Janota, 8.B
Eva Lipenská, 2.A
Jiří Procházka, 8.B
Liz Paulavets, 3.B
Pavel Holásek
korektura: Magda Kovářová,
Nyk Bigmore

Za celou redakci Gympláka
Markéta Popelářová
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Podzim

“Podzim je nerozhodné
období, které si neumí
vybrat mezi dlouhými
lijáky, silným větrem
a studeným sluncem,
jež nás oslepuje.”

Ze všech ročních období mám nejraději
podzim. O tento post bojuje s létem a jeho
dlouhými prázdninami. A i když v červenci září
teplé slunce a na nebi není ani jeden mráček,
který by na něj házel stín, říjnové deště či napůl opadané stromy jsou mnohem krásnější podívaná.
Podzim je nerozhodné období, které si neumí vybrat mezi dlouhými lijáky, silným větrem a studeným sluncem,
jež nás oslepuje. Jeho výhodou však je, že ať se rozhodně jakkoli, vždy sladí počasí s barevnými listy. Můžeme si všimnout
různých odstínů ve špinavé kaluži nebo pestrých deštníků spěchajících žáků i dospělých. Létajících větví a neposedných
kapesníků, do kterých se majitel nestihl vysmrkat.
Nejkrásnější je slunce. Osvítí všechny kapky a studené kouty. Je velmi záludné, donutí naivní kluky sundat si bundy
a čepice, pak je nechá ho závistivě pozorovat oknem, zatímco oni leží s chřipkou v posteli. Listy se pod jeho silou nemohou
rozhodnout, kterou barvu si obléknou – zelenou, žlutou, červenou, či hnědou? Je to na ně ale pohled! Pokaždé je pozoruji,
vzhlédnu k vysokým stavbám, kde se paprsky odráží, a nadechnu se čerstvé vůně podzimu.
Jsou to měsíce nádherných barev, pospíchajících pošťáků a černých kabátů. Ptáci skupinové odlétají za teplem, my
si takový luxus dovolit nemůžeme. Veverky se chystají ke spánku, při čemž neustále míjejí zahrabané ježky. Maminka uklízí
z terasy květináče, vše je najednou smutnější. Poslední odlesky léta mizí a lidé se obávají chladu. Navlékáme si rukavice a
slunce je studenější, jakoby vzdálené. Můj oblíbený podzim se ztrácí, přechází v zimu.
Toto období je pro mě zajímavé právě proto, že se nikdy nezmění. Zatímco jaro přichází každým rokem později, září
se od srpna liší pokaždé. Splývá do barevné malby a při chůzi cítím tahy štětce. Vše je neurčité, rozházené a nedává smysl. Je
uměním najít v tom určitou pravidelnost.
Liz Paulavets

Foto: foter.com
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Prázdniny trochu jinak

aneb Gympláci o svých netradičních zážitcích
Lukáš Procházka

Prázdniny už bohužel
skončily, ale buď v klidu,
za chvíli tu máme další.
Jak naložit se štědrou
dávkou volného času ti
poradí experti ve svém
oboru, a to studenti sami.
Inspiruj se a podnikni něco
zajímavého i ty!
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biker a spoluorganizátor FFT Slopestyle
Lukáš je, abych tak řekla, biker srdcem i duší. Na kole
jezdí a skáče už od 10 let. Aktivně se sportu začal
věnovat ve 14 letech, kdy dostal své první kolo, určené ke
skokům. V posledních letech se zapojil jak do závodění,
tak i do přípravy mezinárodních závodů ve skocích na
kole v ústeckém bikeparku .
Jaký závod jste letos v bikeparku organizovali a v čem se
soutěží?
Pořádali jsme již 7. ročník závodů ve skákání na kole neboli
slopestyle. Tato akce je největší svého druhu v České republice a můžeme se pochlubit i návštěvou jezdců z Ruska,
Rakouska nebo Columbie. V závodě jde o to předvést co
nejobtížnější triky na připravených překážkách, za které dává
porota body, a jezdec s největším počtem bodů vyhrává.
Jak se chystají takové závody a kolik to zabere času?
Co se týče příprav, tak to máme složitější. Celou trať i závod
stylizujeme do westernového prostředí, to znamená, že
místo klasických lávek je celý park postavený jako westernové městečko, které se pyšní mnoha stavbami jako
například kostel, banka nebo saloon. Bohužel nám
neznámý pachatel po minulém ročníku všechny kulisy rozbil, tudíž práce na parku zabraly mnohem
více času, než jsme předpokládali. Za pomoci
dobrovolníků, kterým patří velký dík, jsme ale vše
stihli. Celá organizace a příprava parku trvala asi
půl roku.
A jak sis vedl na závodech v roli jezdce?
Závodu jsem se účastnil letos po třetí. Byl to
pro mě nejúspěšnější ročník, neboť jsem se
probojoval do finále, což je pro mne úspěch.
Snažil jsem se však o těžší triky, které jsem neměl
předem natrénované a v obou jízdách jsem spadl,
což mi vyneslo 15. místo asi z 30 jezdců.
Máš nějakou historku z bikeparkového prostředí?
Vtipných historek je spousta a bylo by na dlouho nějakou
líčit, ale za zmínku stojí určitě to, že jsem si před několika
lety během půl roku zlomil 3x klíční kost a v nemocnici mně
už nabízeli pokoj, abych to neměl tak daleko, až zase s něčím
přijdu.
Komu bys slopestyle doporučil?
Myslím si, že tento sport může dělat kdokoli, kdo umí jezdit
na kole a má rád trochu toho adrenalinu. Začátky jsou však
náročné. Než se naučíte skákat, tak mnohokrát spadnete a to
ne každý překousne, ale za ten pocit svobody to stojí!

Hana Petržílková

účastnice Biologické a Chemické olympiády
Přírodovědným oborům se věnuje nejen během
školního roku, ale i o prázdninách. Co vše můžeš
zažít na přírodovědném táboře Běstvina, prozradí
v
následujícím rozhovoru.
Představíš gymplákům stručně Běstvinu?
Běstvina je letní soustředění pro středoškoláky úspěšné v
chemické nebo biologické olympiádě. Trvá čtrnáct dní a
přednáší tu vysokoškolští lektoři nebo i bývalí běstviňáci,
kteří teď výšku studují.
Jak dlouho už na tábor jezdíš a co tě tam i po těch letech
pořád táhne?
Tohle léto jsem tam byla po páté. Začala jsem hned, jak to
šlo a ještě mě to neomrzelo. Přednášky jsou super, ale hlavně
jsou to kamarádi a pohodová atmosféra, na co se vždycky těším.
Co se dá na Běstvině kromě přednášek ještě zažít?
Noční hry zahrnující běhání po lese, brodění se v bažinách i přeplavování
rybníku, noční párty, divadelní scénky i hudební koncerty a ještě mnohem víc,
všechno hezky okořeněné extrémním nedostatkem spánku.
Podělíš se s námi o nějakou legendární historku?
Historek bych asi měla spoustu, posledních pár Běstvin ale všechny začínají „Tak to jsme jednou byli v hospodě...“ takže bych
je asi nezveřejňovala. Vlastně je to spíš celkový dojem než jednotlivé zážitky, co dělá Běstvinu jedinečnou.

Evča Stejskalová

parašutistka
Seskok padákem dostala od bráchy k osmnáctinám. Počáteční strach však překonala a
skákání jí natolik učarovalo, že si chce dokoupit další seskoky a v parašutismu pokračovat.
Jaká byla tvá reakce, když jsi dárek dostala?
Byla jsem hodně překvapená, opravdu jsem to nečekala. Nejdřív jsem se docela bála,
hlavně když jsem zjistila, že to není tandem, ale že budu skákat sama, ale pak už jsem se
těšila.
Nastíníš nám, jak vypadá příprava na seskok padákem?
První den byl hlavně teoretický. Náš instruktor na ústeckém letišti nám ukázal padák a
pak nám vysvětloval a ukazoval všechny možné závady, které se nám můžou přihodit, a
vysvětloval jejich řešení. Druhý den jsme trénovali parakotoul, napsali opakovací test a ještě si
zkusili ovládání a zahazování padáku na trenažéru.
Jak ses cítila, když jsi měla pod nohami pevnou zem?
Taková směs překvapení, adrenalinu a radosti, že jsem to opravdu sama zvládla.
Půjdeš do toho znova?
Určitě ano. Já měla v ceně tři seskoky a první den jsem si dala dva, teď mi zbývá ještě jeden, tak čekáme na pěkné počasí a pak
půjdeme. Rozhodně si pak chci ještě seskoky dokupovat, je to prostě nepopsatelný pocit.
Zažila jsi situaci, kdy ti doslova naskočila husí kůže?
Ano. Vždycky než vyskočíš z letadla, tak by ti měl pilot přibrzdit, aby se ti lépe skákalo. Poprvé to bylo v pohodě, ale když jsem
se chystala k druhému výskoku, tak jsem nalezla na schod z letadla a venku strašně foukalo a nic jsem neslyšela. Docela jsem
se bála, co se děje, ale instruktor na mě křičel, ať skočím, tak jsem vyskočila a bylo to v pohodě. Na zemi jsme se dozvěděli, že
si pilot myslel, že jsme z pokročilého kurzu a proto nám zapomněl přibrzdit.
Je parašuting pro každého?
Já si myslím, že by se to mohlo hodně lidem líbit. Samozřejmě pokud má někdo opravdu velký strach z výšek, tak to asi ideální
nebude, ale v kurzu s námi byli i lidé, kteří z výšek docela strach měli, ale pak se jim to také líbilo a říkali, že půjdou znovu.
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Majča Kovářová

skautská vedoucí
Nadšenou skautkou je již od dětství, ale vedoucí
funkce se chopila teprve před čtyřmi lety. Jak se organizuje takový tábor a je funkce skautského vedoucí pro
každého? Čtěte dál.
Jak jsou časově náročné přípravy skautského tábora?
Záleží, co máte na starosti. Technické věci se řeší i víc než
půl roku dopředu, program tak 2-3 měsíce předem. Ale
samozřejmě nejvíc práce se udělá týden před odjezdem. :)
V čem spočívá role skautské vedoucí na táboře?
Hlavně v zabavování dětí a ve snaze o to, aby za 14 dní
ve stanu úplně nezpustly, ba naopak se snad i něčemu
naučily.
Je to práce pro každého?
Měl by to dělat člověk, kterého práce s dětmi baví. A taky

Hanka Vyčítalová

někdo psychicky i fyzicky odolný, protože nevyspání a
věčné dotazy od dětí jsou docela vražedná kombinace.
Podělíš se s námi o legendární skautskou historku?
Těch bylo hodně, ale nedají se moc popsat. :) Bavila jsem se
třeba povídáním s naší nejmenší světluškou, která každou
otázku začínala slovy “můžu tobě něco
říct?” a ke konci
mi začala říkat
mami.

LARPová nadšenkyně
doplnila: Markéta Gill Serbousková
Představte si situaci, kdy jdete do lesa na houby a kolem vás se prožene rozzuřená skupinka keltů. Od pochybností
o nezávadnosti nasbíraných hub a vysypání obsahu košíku vás snad odradí Hanka s Gill, protože i taková příhoda
se vám v lese může stát.
Kdo je Hordička a co vlastně v lese vyvádíte?
Jsme taková LARPová skupina několika kamarádů a Hordička si říkáme z toho důvodu, že se ještě nemůžeme pokládat za
hordu, tak jsme jen malá hordička. Prosím, LARP (Live Action Role Play) vážně není elfí tábor, jak se řeklo v jednom televizním seriálu. Jedná se o hraní rolí, často inspirovaných nějakým fantazy, post-apo nebo sci-fi světem, přitom
sehráváme různé souboje a střety. Účastníci takové akce na sobě mají vždy kostým,
odpovídající danému světu nebo historické době a bojuje se měkčenými
zbraněmi (např. meče, sekery, kopí, píky, luky, kuše). No a vlastně to my
děláme: ušijeme si kostým, vyrobíme zbraně a jedeme „se někam zmlátit“
nebo si zahrát nějakou roli ve hře. A náš cíl? Baví nás to a to nám
stačí. Nefungujeme jako skupina dlouho, proto je teď naším cílem
vylepšovat, co se dá.
Jistě musíš mít hordu historek, která u tebe vede?
Pro nás nejvtipnější byla asi situace, kdy jsme se uprostřed noci
rozhodli provést něco kamarádovi, který nás ten den naštval. Sebralo
se nás asi šest a z celé louky, na které jsme tábořili, jsme navalili
šest velkých balíků slámy kolem jeho auta. Jenže on v tom autě
zrovna spal! Ráno se pak těžko dostával ven a byl na nás dost naštvaný.
Smutné je, že od té doby s námi na žádnou akci nejel.
Pro koho je LARP jako stvořený?
Pro tento koníček musíte být tak trochu „střelení“. Nebát se navléct si kostým a
hrát někoho jiného, schytat ránu (ale i ránu zasadit). Jít v noci posedět k cizímu ohni a
cizím lidem (dívky raději s doprovodem), běhat v noci po louce a valit balíky, nebo mít odvahu napít se ze záhadné čutory.
My jsme se LARPu začali věnovat čistě z lásky k fantazy žánru a to ostatní, to už nějak přišlo samo. Rozhodně doporučuji
všem tento druh zábavy vyzkoušet! Pokud by vás LARP zaujal, koukněte se na stránku larp.cz a začněte.
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Kuba Šilar

bubeník a klavírista
Talentovaný hudebník nezahálí ani o
prázdninách a jezdí se zdokonalovat ve hře
na Český hudební tábor mládeže (Czech
Music Camp for Youth) v Horním Jelení.
Jak zhruba vypadá den na hudebním táboře?
Vstanete, nasnídáte se (někteří vstávali
až po snídani, to by se asi nemělo) a jde
se cvičit. Klavíristi odcházeli do města,
kde měli dostatek klavírů. Všichni
ostatní zůstali v táboře a byli rozděleni
do jednotlivých orchestrů a nástrojových sekcí (např. rytmická sekce, příčné
flétny, housle, klarinety). Dopolední program je stejně jako odpolední rozdělen
na dvě části a těsně před večeří jsme měli
volitelné aktivity (základy bicích, jazz band,
sport,…). Večer jsou pak na řadě oddílové hry
či diskotéka a pak samozřejmě i večerka.
Kdo na táboře vyučuje a odlišuje se výuka od běžných
hodin v hudebce?
Orchestry měli na starosti dirigenti z Ameriky, takže jsme si
procvičili i angličtinu, a každá nástrojová sekce měla oddílového
vedoucího, často ne o moc staršího jak my. Myslím, že byla výuka
brána více uvolněně a spíše formou hry, zábavy.
Co sis z tábora odvezl? Co ti to přineslo?
Když jsem tam přijel poprvé, myslím, že mi to přineslo hodně.
Naučil jsem se nové techniky a pracovat s paličkami o mnoho
rychleji. Teď, když navštěvuji tábor několikátým rokem, už mi to
nedává tolik jako dřív, ale rozhodně si to pořád užívám.
Máš nějakou vzpomínku, na kterou rád vzpomínáš?
Asi nejvíce mě zasáhl příběh, který nám vyprávěl Tom, dirigent
amerického armádního orchestru. Řekl nám, že jeho dědeček byl
jedním z vojáků, co osvobodil Plzeň. Za celé tři roky plné utrpení
neslyšel žádná vřelá slova, až za ním jednou přišla žena z Plzně a
pravila: „God bless America!“ Tím pádem má k naší zemi také jistý
citový vztah. Jen škoda, že jsem mu neřekl, jak moc ho obdivuji.
Tak možná příští rok!

Nikča Honzová

au pair
Na vlastní pěst sedla do letadla a odletěla na 2 měsíce pečovat o děti
do francouzské rodiny. Co pro ni bylo nejtěžší, komu by práci au pair
doporučila a jakých jazykových přešlapů byste se měli vyvarovat? To a
ještě mnohem více na vás čeká v dalším vydání Gympláku.

Lucie Kroupová
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Interview
We all have our idols in
life and for me, my inspiration
was always my older sister. Her
name is Máša and some of you
can still remember her from
the corridors of our Grammar
School. Two years ago, she
decided to attend the school
Open Gate, which specializes
in English. Read all the basic
information about her new
school and the changes she
had to undergo to adapt to her
new life in a brand new place.

Máša
Paulavets
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First things first, when did you find out about this school and
why exactly did you want to attend it?
I pretty much started to look for schools specializing in English at
the end of Tercie. Mostly because I realized that I want to widen my
horizons and I decided that I don’t want to spend my whole life in
the Czech Republic. Since then I started looking into high schools
here that offer some programs, which would help me get into an
international university. That is pretty much how I discovered Open
Gate and the IB Diploma Program.
Tell me something about your entrance exams, was it stressful
to do them? Was it very different from the exams you had to
take to get into our Grammar School?
Extremely stressful! I felt like my whole future depended on them,
which is funny, because now I’m starting to prepare for university
exams and that’s even worse. The exam was quite different, since it
was not a knowledge test but an IQ test and an English test. So the
main difference was that I could not really prepare for the IQ tests,
apart from trying a few of to know what they look like. I did not prepare for my English, because I was pretty confident in that subject.
You also skipped one year while attending Open Gate, how did
you manage to do that? Was it hard to adapt afterwards?
Well, that’s a funny story. Not really actually, the only reason why I
skipped a year was because there was no free place in the year that
I should be in. So the administration said: “We think you’ll manage”
and I was like “Okay, less time in school, nice.” But I was a bit stressed
about it, because skipping a year is a lot of work to catch up on. But
in the end, it wasn’t needed. There was no need for me to actually
learn all of the stuff that I missed unless I really needed it to understand what we were learning.
All of your classes, except Czech, are now in English, was it hard
to suddenly switch languages and learn stuff like the chemical
elements not in your mother tongue?
In the beginning yes, a lot. To suddenly have to to learn all of the
subjects in a language that I was not completely fluent in. It was
hard to write essays in Czech, and suddenly I was faced with writing
them in English and needing to use all of the “fancy” words to make
it sound good. Not only that but also the style of teaching is different here. OG is much more
focused on letting the students develop and express
their opinions instead of
just making them memorize facts. Because of that
I was again forced to
improve my English on
a daily basis, otherwise I
wouldn’t be able to express
myself as well as the others.

It was definitely a shock in the beginning but after approximately three months I got used to it and it became a normal
thing for me.
You’re currently a junior and you started the IB a month
ago. Could you explain what IB is about and how is it different from normal classes and Czech Maturita?
The IB (International Baccalaureate Diploma Program) is pretty much and an international “maturita”. It is a program used
all around the world, which consists of 6 chosen subjects,
from which at least 3 must be Higher Level. Each of the subjects must be from a specific category, those are: Language
A (Czech), Language B (English), Science (Chemistry, Physics,
Environmental Studies, Biology), Humanities (History,
Economics, Global Politics, Psychology), Mathematics, and a
group of six subjects, which is mostly another language or
another subject from previous categories. My subjects are
Czech Standard, English (Language & Literature) High Level,
Math High Level, Chemistry Standard, History High Level,
Economics High Level. It is a two year long Program, so it
starts at the beginning of septima and ends in oktava. Pretty
basic. It is definitely more demanding than Czech Maturita
(which is funny since Czech universities don’t accept IB, and
say that it is not “hard enough”). Mostly because there is a lot
of additional work that is supposed to be done during those 2
years of studies and the exams at the end are more demanding, mainly becuase it’s more than one paper for each subject.
At the same time, however, I feel like it is much more stimulating, because again the student is forced to critically think
about the questions instead of just memorizing facts like they
have to do for the Czech Maturita.

You must already be thinking about university. What is
your number one choice and do you think that your priorities have changed since you left our Grammar School?
I have a pretty wide range of choices. My top choices are
in England, the most favorable being Oxford, Durham, and
London School of Economics. Otherwise I‘m also considering
applying to some universities in the Netherlands (Amsterdam,

Rotterdam) and even Asia (Hong Kong, Singapore). I wouldn’t
say that my priorities changed that much since I left the
Grammar School because I wanted a better chance to get
into such universities. The only thing that changed was
the subject I wanted to specialize in (used to be literature,
now Business/Economics). And also the fact that I started
considering going further than Europe.

“Open Gate is much more focused
on letting the students develop and
express their opinions instead of
just making them memorize facts.”
What do you think is the main difference between a private school and a public school?
That depends. The main difference of course is the style of
teaching and the close relationship between students and
teachers. At OG for instance this relationship is very close,
mostly because the classes are very small with the maximum
capacity of 20 people, therefore the teachers can spend more
time with each individual. Also, as I said before, since we have
the IB DP our lessons don’t always follow the Czech Syllabus.
Our lessons therefore tend to focus on critical thinking and
developing our skills that way so that we are able to develop
an opinion, explain it and use appropriate evidence. Also
of course, the level of education at our school is a bit more
international than at Grammar School mostly because we are
following the IB syllabus far more than the Czech one. It prepares us for the international standard of education, which
is mostly applied at universities. I’m not saying that private
schools are better, just that there are some advantages to it. If
we forget about the enormous amounts of money put into it.
And last but not least, do you like Open Gate more? Do
you ever miss our Grammar School?
I do, definitely. But of course I miss Grammar School, I spent
almost 4 years there, I have my friends there and people from
the town where I grew up. However, Open Gate is something completely different. That is mostly linked to it being
a private school but also the fact that the people here are
so diverse. They are much less judgmental and much more
open-minded and liberal. That is great, to be honest, because
I can express my opinions freely and have a high chance of
somebody sharing the same opinion., which is great.
text a foto: Liz Paulavets
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Jiří Sádlo, Farid Dahbi:

Mlsné čenichání jihovýchodním směrem
Letošní rok zdaleka neskončil, ale kdybych měl v prosinci hlasovat pro knihu roku,
mám už vybráno. Moje volba vás možná
výrazně překvapí: ta skvělá kniha je totiž
orientální kuchařka.i
Jiří Sádlo je originální pražský botanik, kdysi zkoumal strukturu
křoví, zabývá se krajinou a její historií, na Českolipsku objevil pravou
českou tajgu, propaguje vstřícnost k chaotickým nepřehledným perifériím a suburbiím, upozorňuje na konec zemědělské kultury, která
tu byla od neolitu, leč je nevratně nahrazována novou divočinou.
Osobně ho považuju i za mimořádného básníka. Sem tam pořádá
nějaký vandr, vycházku nebo přednášku, píše hlavně drobnější
texty, např. do surrealistického Analogonu.ii Je hlavním z autorů
knihy Krajina a revoluceiii, zabývající se vztahem člověka a krajiny od
doby ledové dodnes, vydal i deníkové záznamy o ročních dobách na
pražské periférii Prázdná země.iv v
Vydat kuchařku v době, kdy tak činí kdejaký Hruška či
Troška, je počin rozhodně riskantní, to aby se intelektuál skoro styděl.
Sádlovi však pokleslé žánry (viz Karel Čapek: Marsyas) nijak nevadí, ba
naopak, dovede se v nich vyžívat. Není to určitě kuchařka obyčejná:
text je plný drobných postřehů, ironických šlehů, zárodků příběhů,
hubatých nespisovností a základních interkulturních srovnávání.
Sádlo je v první řadě „zachráncem jevů“ – když může jít ke konkrétnímu (chuti, vůni, barvě, bylince, obyčeji, názvu, vesnici, hospodě),
nemilosrdně tak učiní.
Jde o kuchařku orientální (v širokém smyslu slova). Biologové
mají k Východu blízko, za bolševika se na Západ nesmělo, o to víc se
jezdilo opačným směrem a po revoluci se mohlo i do dalších zemí.
Mnozí tak byli autobusem, stopem či pěšky na Balkáně, v Turecku
či Íránuvi. Mnohdy jsou to země pohostinných lidí (jindy ne), ale
hlavně: přes všechnu zchátralost, špínu, bídu a krize jsou to oblasti,
kde se kultura nepočítá na roky, ale na tisíciletí. To pak můžete
vařit pochoutky, když navazujete na generace a generace, národy
a pronárody, zaniklé říše a pradávné tradice. Nám v mladé západní
Evropě zbývá leda roastbeef či Eintopf – a pak si myslíme, že Orient,
to je jen kebab.
Ledacos je tu vypůjčené, vybájené, falešné, jsme ve světě
Pohádek tisíce a jedné noci – tím lépe, můžeme improvizovat, upravit
si recept po svém, přidat, ubrat, tvořit variace, experimentovat. Pár
ukázek snad napoví víc.
„Sejdou se tři žebráci, jeden má špetku zataru, druhý má kus
chleba a třetí kapku olivového oleje. Dají to dohromady a tím začíná
hostina, která může trvat tři dny. (…) To už jde okolo vzdálený bratranec
toho prvního žebráka a nese konvici čaje a skleničky. To bylo původně
všechno pro jednoho prodavače koberců, který narazil na zákazníka,
ale to počká. (…) Ten první švec vystrčí fousatou bradu a za chvíli už
nese talířek zeleniny (…) a taky hromádku fulu, pěkně tmavohnědého.
A ten druhý, aby si nezadal, přinese vařenou cizrnu a pár grilovaných
lilků. Bratr toho prvního ševce bydlí naproti a je už o něco bohatší: no
takové dobroty, ale vždyť vy tu nemáte ani jogurt, a za chvíli nese hotový
poklad, jedna malá miska je plná bělounké labné, a v druhé je dokonce
hromádka studeného pilafu od oběda, pěkně posypaného sumachem
a snoprem. (…) Ale poslouchejte, zelinářovi za rohem, to je můj švagr,
zbyla otýpka máty a petržele a pár rajčat, skočte tam někdo a pozvěte
ho …“vii Chtěli jste gastronomii a máte sociologii, etnografii a kdovíco
všechno.
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I geografii a filologii, a to velice pestrou:
„… a tak se vylíhla pestrá směsice různých způsobů
přípravy rýže a jejího míchání s dalšími ingrediencemi. Na západě to začíná španělskou paellou, pak
přijdou italská rizota. Balkán zná různé verze pilafů a
taky rýžovou variantu zapékané musaky, která pak na
svém postupu k severu zplodí slavné kološvárské zelí.
V Malé Asii a na celém Blízkém Východě pokračuje
sláva pilafů (…) a čím blíže k Indii, tím se pak pilafy
víc obohacují a komplikují až do podoby puláo a
opékané rýže nasi goreng v kuchyních malajského
poloostrova.“ viii
Člověk čeká, že to bude složité – a ono je
to složité, resp. totéž jídlo lze připravovat ve verzích
velmi odlišných od nejprostších až po rafinovaně
vrstvené: „MUSAKA VELESLOŽITÁ Z KRÉTY: (…) totiž
každá ta vrstva je něco, co by se dalo sníst samo o
sobě jako nedělní oběd, a dokonce už součásti té
vrstvy při vaření by se daly sníst samy o sobě jako
sobotní večeře. (…) Společným znakem je střídání
vrstev zeleninových (hlavně opékané lilky a brambory) a masových (obdělané mleté maso) a navrch ještě
přijde čepice na bázi bešamelu. (…) Zabere skoro
den práce, takže je to pak skoro hřích vůbec sníst.“ ix
Následuje vlastní recept na stranu a půl.
I jiné pokrmy se připravují dlouho, ale jsou
zcela nesložité, vtip spočívá v kombinaci jednoduchosti a trpělivosti: „TAVČE GRAVČE: (…) Pekli to
na bazaru ve Skopje a ten prodavač, mladý kluk, nám
povídá (mluvili jsme česko-makedonsko-bulharskorusky, do toho občas anglické slovíčko):

‚Vezmeš fazole (…), dáš do pekáče (…),
naliješ vodu, aby jí bylo o pár čísel víc, a
ještě dost oleje a nasypeš mraky papriky.
Na té záleží, to musí být fakt dobrá paprika, vy ji tam asi nemáte, kup si ji někde
tady. (…) A sůl, jasně. (…) No a teď to
hlavní, dá se to vařit a vůbec nesmíš
míchat, ani se dotknout, jen občas přidat
vodu. Jak na to sáhneš, fazole se rozpadnou a začne se to připalovat. (…) Tohle,
co teď jíte, už jsem pekl tady v troubě asi
dva dni nebo tak nějak, jenom na noc
jsem to vypnul.‘“x To už se limitně blíží
nesplnitelnosti, a což teprve následující
recept, to už je vysloveně kóán.

„NEJSLOŽITĚJŠÍ JÍDLO VŮBEC: (…)
Tak moje babička byla za kuchařku
u Židů a tuhle letní svačinu mám od
ní (…), podle surovin myslím, že je to
nejspíš do českého, tedy aškenázského,
severovýchodního prostředí import z
jižní a západní kultury sefardské. Vezme
se rajče, ne moc velké, a rozpůlí se. Řezné
plochy se pomatlají stroužkem česneku
utřeným se solí a tím pomatlaným dospod dají se do kastrolku s trochou oleje.
Přiklopit pokličkou, dusit. Pomalu a tak,
aby se rajče rozdusilo, aniž ztratí tvar, a
česnek připekl a ztratil většinu palčivosti
(ale ne všechnu!), aniž zhořkne. (…) Ale
ono se vám to ještě nesmí spálit, když
se pak na to vyklopí dvě vajíčka (…) a
správně to má být, aby vedle těch rajčat
vznikla volská oka, která přijmou trochu
chuti z té zeleniny. A samo sebou, bílek
musí zcela ztuhnout a žloutek zůstat
syrový.“ xi Vezmi cedník a vynos jím rybník na kopec. Vytrhni vlas, abych to
necítil, a prodluž ho, aniž by se přetrhl.
Jde o postupné objevování, výzkum
obdobný biologickému. Je třeba citlivě
vnímat a kreativně zkoušet. „JÁTRA

GRILOVANÁ VE PROSPĚCH OPILCŮ: Z bulharského. Ocet a do něj česnek a kopr.
Nebo navíc ještě něco, hledáme komplexní chuť: cibulku, čubricu, bílý pepř,
čili, adžiku … V originále je chuť naopak
prostá a špičatá, jen ten octovaný česnek
s koprem, to je taky správně, ale jen když
jsou poctivé suroviny. Pak játra hovězí
nebo vepřová, nakrájíme na proužky a
dáme na pánev či gril. Pojdou z toho dvě
kontrastní chutě, kyselovoňavá omáčka
a sladká a mdlá chuť jater. Noblesa je
si tu vnitřnost při jídle pokaždé zvlášť
namočit v misce.“ xii
Exotiky je tu plno: „V tom Lorestánu ve
městě Khoramabád v malé hospůdce na
schůdkách hned naproti nemocnici (…)
jsme čekali na jednoho Milana, kterého
dávali v tom špitále dohromady, protože
ho kousla zmije levantská (ale on si začal).
Oni naštěstí ti herpetologové čili hadaři
jsou vůči většině plazů imunní a spíš jsou
jedovatí pro hada než opačně, a taky
ta nemocnice byla naštěstí sotva třicet
kilometrů daleko. (…) Tak ten Milan se
zázračně uzdravil a my měli recept: ZMIJE
NA JOGURTU. Pěknou zmiji levantskou
vyvrhneme a naporcujeme mačetou i s
kůží, jeduplnou hlavu opatrně vyhodíme.
Porce naložíme do jogurtu se skořicí,
paprikou a perskou kořenící směskou
baharat. Na oleji orestujeme hrubě
krájenou cibuli a česnek, vyndáme a
opražíme maso, poté vrátíme tu zeleninu

“Geniální je historka o guláši v pražské
hospodě, který – kam až
paměť sahá – dodělávali
vždycky znova ze zbytků
toho včerejšího. “
a dodusíme. Ke konci přidáme nakrájená
rajčata.“ Ano, rajská jablka a had, to jde
dobře dohromady. „Vařili jsme den poté,
tlustou zmiji přejel kamion před námi,
takže byla čerstvá a škoda masa. (…)
A navíc to byla taková rituální odplata
za toho Milana. (…) Maso připomíná v
něčem štiku, v něčem králíka.“ xiii
Celé je to ovšem psáno z české
pozice, Arabové ani Peršani nejsme
a nebudeme. Máme svou tradici,
Východem ji jen vhodně doplňujeme.
Geniální je historka o guláši v pražské
hospodě, který – kam až paměť sahá
– dodělávali vždycky znova ze zbytků
toho včerejšího. „Takže jsme v talířích
měli porce s pár molekulami guláše z
roku 1900 a pár desítkami molekul z roku
1950 a do téhle hospody chodila celá

Praha a taky třeba Hašek a Kisch a Hrabal
a Sudek a všichni malíři a všichni herci z
Národního divadla, takže jsme tu jedli,
byť v určitém zředění, ten samý historický
praguláš, co oni, a s tím se určitě muselo v
té štafetě obyčejných a neobyčejných lidí
něco předávat, nějaká myšlenka nebo
ušlechtilost nebo naštvání.“ Bohužel
právě ten den musel hospodský hrnec
zcela vyprázdnit a vymýt, inu, hygienické předpisy. „Po nás už nikdo, štafeta
se přetrhla a kouzlo bylo zlomeno.“ xiv
A co ten Farid Dahbi zmíněný v
úvodu jako spoluautor, to je taky Čech?
Ovšem, Čech, Pražák ze Satalic. Jen
není spoluautorem v tom smyslu, že
by do knihy psal texty – ale pochází
od něj řada receptů a vylepšení, on
byl jeho otec z Maroka, takže vaření
pochytil od něj a se Sádlem si přes plot
dávají ochutnat, co ten den dobrého
připravili. „‘Sousede, hovězí na hruškách,
to znáš?‘“ xv
Knížce jsem v červnu věnoval
domácí Seminář starých textů.
Následná diskuse se ovšem neomylně
zvrhla v debatu o uprchlících, jak taky
jinak v tomhle létě. Až budete někdy
uvažovat, čím nás mohou ohrozit nebo
– lépe – čím jim můžeme přispět, ptejte
se taky občas, čím můžou přispět oni
nám. Kulinářskou kulturou dost jistě.

iSÁDLO, Jiří a Farid DAHBI. Mlsné čenichání
jihovýchodním směrem: s občasnými odskoky i na severozápad a vůbec různě jinam. V
Praze: Dauphin, 2015, 194 s. Sporáček. ISBN
978-80-7272-589-2.
iihttp://www.analogon.cz/
iiiSÁDLO, Jiří. Krajina a revoluce: významné
přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých
zemí. Vyd. 1. Praha: Malá Skála, 2005, 247 s.
ISBN 80-867-7602-6.
ivSÁDLO, Jiří. Prázdná země: listopadová
část roku. V Praze: Dauphin, 2007, 87 s. Česká
slova. ISBN 978-80-7272-108-5.
vhttp://homunkulus72.blogspot.
cz/2007/10/jiri-sadlo-prazdna-zeme-listopadova.html
viKOMÁREK, Stanislav. Zápisky z Orientu. 1.
vyd. Praha: Dokořán, 2008, 285 s. ISBN 97880-7363-175-8.
vii S. 12 – 13., viii S. 98., ix S. 93., x S. 80 – 81.,
xi S. 64., xii S. 130., xiii S. 120 – 122., xiv S.
142., xv S. 7.
Pavel Holásek
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FILMY

The Judge (Soudce)
Rodinné drama z roku 2014, jež jsem nedávno
zhlédla, mě svým zpracováním a emotivními scénami
zaujalo natolik, že bych se o něj s vámi ráda podělila.
Možná jste ho mnozí viděli, a pokud ne, tak budu ráda,
když vás trochu nalákám.
Staré křivdy, složité vztahy mezi otcem a jeho
syny zasazené do maloměstského prostředí. Tento
film díky svému skoro oscarovému obsazení (Robert
Downey Jr., Robert Duvall, Vera Farmiga, Billy Bob
Thornton a další) hraje téměř na jistotu. ALE…
Klasická zápletka v podání ztraceného syna,
který žije ideální život jako právník, jenž si nebere servítky a zachrání od průšvihu toho, kdo nejvíce zaplatí,
může vyznít jako klišé. Zlom nastává v momentě, kdy
se dozví o smrti své matky, a tak se ze svého ideálního
života musí vrátit do kruté reality své minulosti.
I když už víte, jak to celé nakonec dopadne,
má tento film něco navíc, něco, co vás udrží u obrazovky až do poslední scény. Myslím si, že je to díky
již zmiňovanému prvotřídnímu obsazení v čele s
Robertem Duvallem a Robertem Downeym Jr., který
vás pobaví svými vtipnými hláškami. Hudba v podání
Thomase Newmana krásně dokresluje silné momenty
celého snímku. Jediné, co bych vytkla, je stopáž, která
je něco přes dvě hodiny.
Zdroje:

zdroj: http://www.wallpaperup.com/
Petra Wollmannová

http://www.csfd.cz/film/337528-soudce/prehled/

QUOTES

„Je zhola zbytečné se
ptát, má-li život smysl,
či ne. Má takový smysl,
jaký mu dáme.“
– Seneca
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Zdroj fotografie: http://static.newworldencyclopedia.org/
thumb/c/c4/Seneca.jpg/250px-Seneca.jpg

Paříž

Jste bezhlavě zamilovaní
a hledáte destinaci, kam vyrazit
se svým partnerem? Jste sami,
opuštění a hledáte místo na
odreagování? Nenacházíte se ani
v jednom z těchto stavů a chcete
pouze vidět něco krásného a získat příjemné zážitky? Pak je Paříž
město přesně pro vás!

My jsme vyjeli do Paříže s několika našimi
učiteli, spolužáky a cestovní kanceláří. Po téměř nekonečné
jízdě se nám naskytla možnost obdivovat krásy hlavního
města Francie. Díky naší úžasné a vtipné průvodkyni jsme
už od prvních minut po vystoupení z autobusu poznávali
nejdůležitější a nejznámější památky – katedrály Sainte
Chapelle, Nottre Dame, Pantheon tyčící se na kopci svaté
Jenovéfy,… zkrátka kolem nás se rozprostíralo tolik architektonických skvostů, až jsem neměl vůbec žádný čas obdivovat krásy procházejících Pařížanek. Pochopitelně jsme se
museli zastavit v Louvru, a udělat si selfie s nejslavnějším
úsměvem na světě. První den jsme toho stihli opravdu
hodně, proto jsme uvítali, když jsme za soumraku přijeli do
ubytoven Formule 1, které předčily mé očekávání ve své
praktičnosti, nikoliv však v komfortnosti.

měly i svou stinnou
stránku, přinejmenším
pro lidi, kteří trpí závratěmi, stejně jako já. Náš výjezd na
Eiffelovu věž se jemně znepříjemnil mou nevolností. Přesto
jsme však měli okouzlující výhled na celou „bílou Paříž“ a
nebe nad ní, které se do deseti minut po vystoupání až na
vrchol věže zatáhlo mraky, z kterých začalo pršet.
Přes všechny útrapy a nepohodlí, které jsme zažili, to byl
úžasný zážitek. Na závěr jen musím dodat: pokud jste již
Paříž navštívili, jistě mi dáte za pravdu, že se tam musíte
podívat znovu. Jestli jste však v nejfrancouzštějším městě na
světě nebyli, tak se při nejbližší příležitosti sbalte a vyjeďte
za dobrodružstvím.
Jirka Procházka

Kolem nás se rozprostíralo tolik architektonických skvostů, až jsem neměl vůbec žádný
čas obdivovat krásy procházejících Pařížanek!
Druhého dne se uskutečnil výlet do zámku Versailles a
přilehlých zahrad. Zde na nás kromě nadšení z architektury
čekalo i zklamání z architektury. Zahradám za zámkem nově
dominuje jakási socha matně připomínající zrezivělý roh
hojnosti. Dále Montmartre, La Défense, nebo noční vyjížďka
po Seině, při které jsme cítili romantickou atmosféru města
stejně intenzivně, jako mráz, který na nás doléhal od řeky.
V den třetí jsme žili duchem francouzského
umění a kultury. Návštěva Museé d’Orsay, jehož expozice
moderního umění nás uchvátila, průchod nejslavnější
pařížskou ulicí Champs-Élysées nebo kochání se Vítězným
obloukem a zmatkem, který vládl na kruhovém objezdu a
kolem něj, byly zážitky vskutku potěšující. Ale krásy města
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PAŘÍŽ

město mnoha tváří
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školní zájezd
- září 2015

Foto: Matouš Gorun
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KNIHY

Tracy´s Tiger/Tracyho tygr

William Saroyan
Tuto pohádkovou novelu mi doporučila kamarádka, jako
první anglickou knihu, jež bych si mohla přečíst v originále.
Co bych vyzdvihla jako první? Toto vydání je neobvyklé tím, že levá
strana je vždy psána anglicky a pravá přeložena do češtiny, avšak
důležité je, že se zde vyskytuje mnoho amerických slangových
výrazů, jež byste rozhodně sami nepřeložili, ačkoliv hlavní myšlenku
pochopíte vždy. Zkrátka není těžké pochopit, co tím autor chtěl
vyjádřit. Ty z vás, kteří moc nečtou, jistě potěší, že je krátká a
opravdu jednoduchá. Mě osobně dojal celý čarovný příběh. Jsem si
jistá, že jako mě, tak i vás, přiměje se zamyslit nad svými prioritami,
jelikož mezi řádky jsou skryty hluboké myšlenky. Možná na někoho
může působit dětinsky, i když dle mého názoru je roztomilá se
zvláštním kouzlem. Srší z ní optimismus a humor, kupříkladu již na
začátku se dozvídáte, že tygr není tygr, ale černý panter. K závěru
vás motivuji slovy vyplývajícími z knihy, totiž že láska je pro život
důležitá.

Z neznámých důvodů

Zdena Frýbová
Příběh plný lásky, nenávisti, humoru, smutku i odhodlání vás ihned vtáhne do originálního děje, jež
nabere spoustu nečekaných obratů. Tento psychologický román pojednává o inteligentní a cílevědomé
doktorce Anně Berkové, která pracuje v biochemickém ústavu, kde se věnuje vývoji nového léku proti
rakovině. V profesním životě velmi úspěšná a schopná žena, ale v soukromí citově strádající, ačkoliv tak
na své okolí nepůsobí. Z racionálních důvodů se provdá za ředitele biochemických laboratoří dr. Miloše
Zouhara, jenž je jejím pravým opakem. Co myslíte, může fungovat vztah, který není založený na lásce?
Tato čtivě psaná kniha působí zcela důvěryhodně, jelikož mnoho informací v ní je pravdivých.
Rozhodně ji doporučuji všem, kteří chtějí studovat biochemii, jelikož obsahuje odborné termíny, jež
jsou vysvětleny poměrně jednoduše. I já, ačkoliv chemii příliš nerozumím, jsem většinou pochopila,
o co se jedná.

Obraz Doriana Graye - Oscar Wilde

Román s hororovým nádechem z období 19. století, jenž
se odehrává v Londýně. Jistě většina z vás zná tento fascinující
příběh o neuvěřitelně nádherném, mladém Dorianovi, kterého
zkazí zbohatlý přítel malíře Basila, jenž namaloval portrét Doriana.
V obdivu své krásy si hlavní hrdina přeje zůstat navždy krásný a
mladý jako je na obraze, čímž zaprodá svou duši. A přání se vyplní.
Tímto nápadem mi dílo připomíná knihu od J. W. Goethe – Faust.
Vskutku zajímavé je pozorovat, jak se obraz s každým prohřeškem
Doriana, jehož zkaženost roste a roste, mění. Tato kniha má, dle
mého názoru, neuvěřitelnou hodnotu a obsahuje to, co romantická kniha obsahovat má – nenaplněnou lásku, protispolečenské
činy, nadpřirozené prvky a hrdinu s výjimečnými kvalitami, jež se
však realisticky vyvíjí k horšímu. Jakmile se do této knihy začtete,
už se nepustíte, pouze budete filosoficky uvažovat nad některými závažnými otázkami.
Zdroje fotografí: http://knihy.abz.cz, http://knihy.abz.cz, http://eshop.knihydobrovsky.cz
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Kristýna Kropáčková

„Můj středoškolský
život pomalu
ale jistě končí.“

Upřímně o plesu

S nástupem do osmého, tedy finálního ročníku
na gymnáziu zažívám zvláštní pocit. Možná to cítí i
mí spolužáci. Je to jako chvíle napětí, kdy čekáte, jak
to všechno dopadne, a slyšíte dramatický virbl před
vyhlášením výsledků. Tak nějak začal můj „čtvrťák“.
Klasický šok z konce prázdnin se letos výjimečně
(díky zájezdu do Paříže) nekonal. Místo toho mě čekal
pomalý rozjezd posledního školního roku na střední.
Pro někoho úleva, pro jiné loučení s lidmi, s nimiž strávili
téměř polovinu dosavadního života. Já sám si po chvíli
uvědomuji, že můj středoškolský život pomalu, ale jistě
končí. Čeká mě maturita (strašák č. 1) a přijímací zkoušky
na VŠ (pokud byla maturita strašák, tak přijímací zkoušky
jsou přímo horor). A potom? Nový život.
Tímto s lítostí oficiálně vyřizuji všem třeťákům:
„Čeká vás nejhorší rok na gymplu. Ale nezoufejte, už
brzy přijdete o většinu předmětů a celý váš rozvrh bude
zaplněn jazyky, češtinou, matematikou a semináři.“
Předměty jako je biologie, chemie, fyzika, zeměpis nebo
dějepis totiž v 8. B a 4. A nenajdete. Připadá mi to jako
zázrak. Konečně mám na všechno víc času! I když… ne
na dlouho.
Nejspíš mi bude chybět vysedávání v kavárnách
o polední pauze, potkávání známých na chodbách i
celý náš kolektiv. Neumím si představit, že příští rok
už nepřijdu do třídy a nepozdravím ostatní s otázkou,
jaký měli víkend. Ne. Místo toho si sednu (doufejme) do
obrovského přednáškového sálu, kde nebudu poznávat
jedinou tvář.
Nezbývá mi, než si užít poslední rok se svými
přáteli a oblíbenými kantory tady v Ústí, protože příště
už to bude možná Hradec, Praha nebo třeba Londýn,
kde budu ve volném čase vysedávat v kavárnách.
Petr Janota

Příprava plesu? Hračka, samozřejmě.
Zamluvíme sál, objednáme kapelu a fotografa, uděláme
nějakou tu výzdobu a je vymalováno. Tak nějak jsme
si to my, „organizátoři“, představovali ještě před prázdninami, někteří možná i v září.
Teď je ovšem říjen a nám se pomalu začínají
otevírat oči. Kapela? Jaká kapela? V kolik hodin začne
hrát kapela? Jaké písničky bude hrát kapela? Výzdoba?
Jaká výzdoba? Kdo ji udělá? Kolik papíru je potřeba
objednat? Kolik balonků? A chceme vůbec balonky? Tak
přesně tyhle otázky (a ještě mnohé další) nás provázejí
od rána do večera každý den a nejde od nich utéct.
Naopak. Když se jedna vyřeší, deset nových
se objeví. Není to lehká věc, to už jsme dávno pochopili, zvlášť když se do toho snažíte alespoň párkrát
týdně zajít do školy, najít si maturitní šaty (či oblek) a
nezbláznit se z toho.
Bereme to ovšem s ledovým klidem a i trochou
toho humoru. Vše máme pevně v rukou a pod kontrolou. Nerozhází nás ani fakt, že se letošní „maturák“ koná
v pátek třináctého. Ono to prostě vyjde! A když ne? Tak
přípravou pověřené uvidíte jako první vysedávat na
baru, ze kterého se po celý večer nehnou.

“Nerozhází nás ani fakt,
že se letošní “maturák” koná
v pátek třináctého. Ono to prostě
vyjde.”
P.S. Tímto Vás oficiálně zveme na maturitní
ples tříd 8.B a 4.A, který se koná 13.11. 2015 v Kulturním
domě v Ústí nad Orlicí.
Kristýna Kubištová
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SERIÁL, KTERÝ STOJÍ ZA TO

Eva Lipenská

Miranda

S novým školním rokem se opět vracíme do zažitého stereotypu,
a proto není špatné si ho něčím oživit. A čím jiným než dobrým
seriálem, u kterého můžete na chvíli vypnout. Hlásím se s dalším
u nás ne moc známým, ale v domovské zemi velmi oblíbeným
„serošem“.

Jeden z nejpopulárnějších britských
komediálních seriálů posledních let je ryze autorským počinem herečky, komičky a spisovatelky
Mirandy Hart (1972), jehož televizní podobě
předcházela autobiografická rozhlasová show
Miranda Hart’s Joke Shop, kterou v roce 2008
vysílala stanice BBC Radio 2.
Miranda je společně se svojí kamarádkou Stevie majitelkou obchodu s žertovnými
předměty. Zatímco Stevie je drobná blondýnka se zájmem o opačné pohlaví, Miranda je
společensky neschopná
(raději si vyrábí kamarády
z ovoce a zeleniny), neumí
randit a kvůli své výšce
metr pětaosmdesát jí říkali

pane. Hlavním zdrojem humoru je její naprostá
neohrabanost. Umí si však dělat ze sebe a ze
svých nedostatků legraci. Neustále zažívá zklamání ze své matky Penny, jež se jí zoufale snaží
najít pořádnou práci a hlavně manžela. Ona však
svou lásku má, kamaráda ze studií Garyho, který
pracuje v nedaleké restauraci.
V letech 2009–2012 vznikly tři šestidílné řady
seriálu, na přelomu let 2014–2015 završily dva o
něco delší speciály. Česká televize letos uvedla
všechny epizody.

Proč seriál sledovat:
Jak definovat jedním slovem tento seriál?
Trapnost! Ale to není ta
trapnost v negativním
slova smyslu. Tohle je trapnost hlavní hrdinky, která
vás totálně rozseká, pokud
máte rádi britský humor.
Většinu času je vám trapně
za ni – což je účel.
Co seriál odlišuje
od běžné produkce?
Originální, klaunský talent
autorky a hlavní herečky v
jedné osobě, která navzdory
všem svým nedostatkům vzbuzuje od první chvíle
divácké sympatie. Výborná je i její matka, která se
k Mirandě na veřejnosti radši ani nehlásí, nebo
Tilly, Mirandina spolužačka ze studií, se svými
slovními zkomoleninami.
Během prvního dílu jsem si říkala, co
se to dneska točí, ale jakmile se Miranda vydala
pronásledovat Garyho ve svatebních šatech za
tónů Pretty Woman, věděla jsem, že tohle je seriál
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přesně pro mě.
Miranda Hart získala za seriál několik cen
včetně Královny komedie, titulu, který ji dokonale
vystihuje.
Seriál je možné sledovat pouze v
angličtině, Česká televize ho nabídla jen v originálním znění, což je zrovna u tohoto počinu
vhodné. Díky geniálním titulkům Alžběty Šáchové
si vychutnáte hru jazyka a slovních hříček.

HURÁ DO ANGLIE

report ze školního zahraničního pobytu
Zavazadla sbalená, polštářky připravené, svačiny
v batůžcích – s touto výbavou se sešlo dvacet natěšených
studentů v sobotu 26. září před autobusem na „Kociánce“.
Po cestě jsme v Poděbradech nabrali kolegy z tamního
gymnázia a vyrazili na dlouhou a poněkud úmornou cestu
do Londýna.
Než jsme se stihli dalšího rána pořádně probudit,
už se kolem nás míhaly pamětihodnosti hlavního města
Velké Británie. Prohlédli jsme si korunovační klenoty v
Toweru, téměř jsme se vykoupali při rozevírání mostu
Tower Bridge a nakonec jsme naprosto vyčerpaní
dorazili do hostitelských rodin v pobřežním městě
Hastings.
Dalšího rána jsme jako pilní studenti nastoupili do školy a celé dopoledne strávili rozdělení
podle “levelu“ v učebnách. Místo každodenního
biflování jsme však měli zajištěnou relaxaci v
podání her a časopisových článků. Odpoledne
si nás paní průvodkyně vyzvedla a vyjeli jsme
„průzkumovat“. Po třech dnech jsme zhlédli téměř
celé jihovýchodní pobřeží Anglie od hradu v Doveru
až po Královský pavilon v Brightonu a vyrazili opět do
Londýna. Tentokrát jsme zvolili klasickou procházku po
centru, Buckingham Palace, Trafalgar Square se sochou
Nelsona a Oxford Street. Na závěr jsme se objevili na Candem
Market, netradiční čtvrti s „hipster“ obchůdky a lahůdkami, a
naposled pozdravili osvětlený Big Ben.
Poté už nás čekala pouze dlouhá cesta domů, díky
které se z nás nejspíš stali přeborníci ve slovním fotbalu na poslední dvě písmenka. Poděbradští přátelé nám
přirostli k srdci a po každodenních vtípcích se nám stýská
doteď. Nejspíš nikdy nezapomeneme na zmatek na
Tower Bridge při siréně hlásající rozevírání mostu nebo
dobrodružný pokus o dobytí hradu v Doveru, který v
minulosti ještě nikdo nikdy nedobyl.
text a foto: Lenka Ráčková
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Literatura?
A na co to vůbec je?
Možná jste se podobnou otázkou
zabývali i vy. Pokud ano, pravděpodobně se
řadíte mezi ty chudáky, kteří se pravidelně
musí učit několik (desítek) stran ze sešitu
literatury, jež jsou doslova „nahečmané“
jmény, postavami, názvy a hlavními
myšlenkami „skvostů“ světové i české
literatury, nebo na tuto úmornou činnost
alespoň s nelibostí vzpomínáte. Ať tak, či
tak, bylo by více než vhodné si tuto zásadní
a provokující otázku zodpovědět. Chceme
snad své úsilí vkládat do něčeho, o čem
netušíme, jaké (a zdali vůbec nějaké) využití
pro nás bude mít v budoucnu? Stojíme
o to, věnovat svůj čas biflování životních
dat autorů, o jejichž dílech poprvé (a často
bohužel i naposledy) slyšíme jen a jen na
půdě školy?
Aby byla problematika ucelena, doplním ještě
pár svých myšlenek. Diskuze o smyslu ostatních školních
předmětů, kterými se musíme jako školáci prokousat, je
poměrně snazší. Český jazyk se nám bude hodit, až přijde
chvíle na psaní motivačního dopisu na pracovní pozici
našich snů. Zeměpis využijeme v situaci, kdy se budeme
rozhodovat, kam vzít rodinu na letní dovolenou. Matematika
přijde vhod ve chvíli, kdy si spočítáme, jestli si takovou cestu
vůbec můžeme finančně dovolit. Na co nám však poslouží
literatura? Copak si nemůžeme na pláži přečíst knihu bez
předchozí povinnosti absolvovat stovky hodiny literatury ve
škole? Tak tedy, milá odpovědi, je na čase tě vynést na povrch.
Světlo mě překvapivě neosvítilo během vyučování,
ale přišlo ke mně jaksi zcela náhodou. Jedno ospalé školní
ráno a článek na internetu a dlouho hledaná a trefná
odpověď byla na světě. Jsem z jejího objevení tak nadšená,
že jsem se rozhodla o ni s vámi podělit.
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Je tu řeč o článku Tomáše Feřteka, novináře, dramaturga, scénáristy a spolupracovníka neziskové organizace
EDUin, který je důležitou osobností na poli vzdělávání a
školství v České republice. CERMAT, organizace spadající
pod ministerstvo školství, totiž nedávno zveřejnila seznam
autorů, literárních žánrů, směrů a hnutí, které lze zkoušet
formou didaktického testu u maturity od roku 2016. Tento
přehled má sloužit středoškolským profesorům, jimž by měl
ulehčit přípravu maturantů na jejich zkoušku dospělosti
na jaře tohoto roku. Dobrá tedy, milý CERMATe, děkujeme
za ulehčení naší přípravy. Uvažoval jsi však, o čem všem
zveřejněný seznam vypovídá? Z jakého důvodu byli vybráni ti a ti autoři? A proč se téměř zapomnělo na autory
současnosti? Dost už ale z mé strany. Následuje text Tomáše
Feřteka:
„...Kuriózní je ovšem seznam samotný. Má přes sto
dvacet položek a prakticky se až na pár jmen (Havel, Kohout,
Škvorecký, Solženicyn) neliší od „mého“ seznamu. Přibyli jen
spisovatelé dříve vynechaní z ideologických důvodů. Jenže já
jsem maturoval před 34 lety! Převažují autoři osmnáctého a
devatenáctého století; ti „nejmodernější“ vydali svá stěžejní díla
v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století.
To se vážně v české a světové literatuře neodehrálo za posledních čtyřicet let nic, co by stálo za pozornost? Tento literární
„kánon“ připravovali středoškolští učitelé, kteří se okolo
maturity dlouhodobě pohybují, a skoro bych se vsadil (nebo
přinejmenším doufám), že v jejich hodinách se žáci setkají i s
něčím podnětnějším, než je Podkoní a žák. Tak proč se podílejí
na vytvoření něčeho tak bizarního?
Samozřejmě, námitka může znít, že jde jen o seznam pro
potřeby maturitního testu; že to neznamená, že ve školní
části maturity se nelze ptát i na něco jiného, a už vůbec
to nemusí ovlivnit to, co se na školách učí. A navíc maturuje tak široké spektrum škol od učilišť po gymnázia, takže že
mimo to nejzákladnější nelze zabrousit. Jenže i kdyby tohle
platilo, je ten seznam nesmyslný od podstaty. Fixuje obraz
literatury, jak ji viděli zdejší učitelé v minulém století (například
kromě Němcové a Austenové tu není žádná žena), nic nového
nepřidává, navíc pracuje s naprosto mylnými předpoklady.

Foto: foter.com

Copak opravdu někdo vážně věří, že maturanti četli a
prodiskutovali alespoň jedno dílo od každého z těch
autorů? S výjimkou pár jedinců na elitních gymnáziích
si troufnu tvrdit, že ani náhodou. A jestliže to tak je, k
čemu je dobré, že budou znát jméno autora, zařazení
do literárního proudu, žánr díla a možná budou tušit,
o čem to „tak zhruba je“? Učíme literaturu jako způsob
porozumění světu, nebo jakousi literární přírodovědu –
poznej zvířátko a zařaď ho do řádu, čeledě, druhu… Co je
smysl takové výuky a takové závěrečné zkoušky? Umění
předstírat, že vím, co ve skutečnosti nevím?
Když je vám osmnáct a jste maturant, tak si po přečtení
tohoto seznamu můžete pouze potvrdit, že literatura už je opravdu jen zapáchající mrtvola, na níž se v
posledním půlstoletí nepohnul ani chlup. A proto nestojí
za pozornost, pokud zrovna nesměřujete na literární
historii. Pokud je vám o něco víc a jste učitel, je pro
vás seznam ideálním alibi: vidíte, tohle nahoře chtějí,
tohle se máme naučit. CERMAT vzkazuje, že na moderní
literaturu se máme vykašlat! - To bude velmi
pravděpodobně většinová učitelská reakce.
Uznání patří každému, kdo si zachová profesní čest,
vyvěsí ten seznam na tabuli a s jeho pomocí předvede,
jak literaturu neučit a nezkoušet. Protože literatura je
v dnešní audiovizuální realitě stále důležitější způsob,
jak nahlédnout do mravů a mentality současného a
minulého světa. Literatura je živá a týká se každého z nás,
pokud se naučíme ji brát na vědomí a poučeně vnímat.
Redukovat ji na půl století starý telefonní seznam autorů
je čirá nemravnost, na níž by se stát ani učitelé neměli
podílet.“
Článek byl přejat z webu www.respekt.cz. V tomto časopise
byl publikován se svolením autora. Text v celé podobě je
možné dohledat na adrese: http://www.respekt.cz/spolecnost/cermat-vzkazuje-na-moderni-literaturu-se-vykaslete.

Tak. A je to. Stručně, jasně, výstižně. Snad bych si
jen přála, aby mi tato myšlenka byla vnuknuta v
předchozích letech, ne nyní v mém maturitním ročníku.
Cílem literatury opravdu není naučit se nazpaměť
seznam s položkami - dílo, autor, děj. Můžeme díky
ní nahlédnout do myšlení lidí, kteří žili před námi,
případně žili/žijí jinde. Možná to zní jako klišé, ale
asi to do sebe něco má. Uvažují však stejně všichni
studenti? Proč jim význam předmětu není nejdříve
vysvětlen a podle této myšlenky není také jeho výuka
uzpůsobena? Stále udržuji vnitřní naději, že někdy k
tomu dojde. Protože, abych byla upřímná, já už si z
těch namemorovaných jmen pamatuji jen opravdové
minimum.

Co si o literatuře a jejím významu myslíte vy?
Markéta Popelářová

Nechte nás to
naposlouchat!

„Máme němčinu? Ok, doufám, že zase nebudeme
dělat nějaký poslech,“ slyšela jsem část konverzace v naší
třídě před nedávnou dobou. Docela typická věta, měla bych
přiznat, nic neobvyklého. Nic, co by mě před hodinou němčiny
překvapilo. Doplním však jen pro případné nezasvěcené:
poslech německých nahrávek mezi studenty opravdu není
oblíbený. Paní profesorky mohou samy potvrdit, že výrazy,
které se objevují na našich obličejích, zatímco se v nahrávce
německého rozhovoru snažíme zachytit alespoň jedno jediné
nám známé německé slovíčko, mluví za vše.
Když se však člověk na chvíli pozastaví a na otázku se
podívá s větším odstupem, můžou jeho úvahy dojít až do dost
obecných měřítek. Jak je možné, že zrovna poslech - jedna z
nejzákladnějších dovedností v jazyce - budí ve studentech
takovou nevoli? Copak je o tolik náročnější než mluvení či
gramatika?
Možná však řešení není takovým oříškem, jak se na
první pohled může zdát. Stačí si uvědomit, jakým způsobem
jsme se naučili svůj rodný jazyk. Rodiče nám přece nepouštěli
žádné nahrávky z „cédéčka“. Jazykem jsme byli neustále
obklopeni, slyšeli jsme jeho melodii, postupně jsme ve větách
rozpoznávali jednotlivá slova, abychom je následně mohli sami
používat. Problém v pojetí učení tzv. poslechu v hodinách cizího
jazyka vidím hned v několika bodech:
- mluvu rodilého mluvčího slyšíme nedostatečně často, daleko více
času je věnováno gramatickým cvičením či čtení z učebnic
- v případě pouštění nahrávek z rádia přicházíme o možnost vidět
mimiku a gesta mluvící osoby, což v případě konverzace v reálném
světě může výrazně pomoci
- studenti jsou nuceni na základě poslechu informace ihned zpracovávat, vyplňovat a zaškrtávat správné odpovědi ve cvičeních, což
logicky vyvíjí pocit tlaku a stresu
Ale abych jen nekritizovala, rozhodla jsem se sepsat
svou ideální vizi toho, jak by taková výuka poslechu během hodin
mohla vypadat. Digitální technologie nám již dnes umožňuje
pouštění videí, což by nás zbavilo problému s chybějícími gesty
a mimikou. Také není nutné po studentech ihned vyžadovat, aby
zopakovali, co bylo v nahrávce zmíněno. Ani při běžné konverzaci není nezbytné porozumět každému slovu k tomu, abychom
pochopili její myšlenku. A co takhle pustit nahrávku s mluvou
v daném jazyce jako zvukovou kulisu, zatímco se studenti
budou věnovat dalším činnostem?
Díky tomu bychom měli příležitost
si na melodii jazyka zvyknout a
příště, až někde zaslechneme
německá slovíčka, už nám
třeba hned nenaskočí husí
kůže. :-) Za pokus to myslím
stojí. Ve škole i doma. Nebo
ne?
Markéta Popelářová

Foto: foter.com
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Zlaté desatero

studentů Gymnázia Ústí nad Orlicí
CO DĚLAT, ABY NÁM BRIGÁDA RYCHLE UTÍKALA?

NAJDI SI DOBROU
BRIGÁDU.

PRACUJ S
KAMARÁDEM.

ZAHOĎ HODINKY.

UDĚLEJ SI DOBROU
SVAČINU.

OBČAS SI POSPI,
KDYŽ TO SITUACE
DOVOLÍ.

PŘEDSTAVUJ
SI, CO SI ZA
VYDĚLANÉ
PENÍZE KOUPÍŠ.

(ABY SES NA
NI MOHL TĚŠIT)

ODEJDI DŘÍVE.
DĚLEJ NĚKTERÉ
ÚKOLY DÉLE, NEŽ
JE TŘEBA.

PŘIJDI POZDĚJI.
text byl vytvořen v rámci
hodiny českého jazyka
autor: František Ješina
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NEMĚJ BRIGÁDU.

