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SLOVO ÚVODEM
Gymplák zabojoval.
A získal pátou příčku!
Jsme na bedně! Skoro. :)
Náš časopis získal páté místo
v republice. Jako každý rok, se
i letos slavnostní vyhlášení
soutěže „Školní časopis roku“
uskutečnilo 1. prosince v prostorách Střední školy polytechnické v
Brně a my jsme se si ho samozřejmě nenechali utéct.
Z naší redakce jsme vybrali nás tři statečné redaktory.
V moravském velkoměstě jsme převzali diplom a malou dárkovou
taštičku. Tímto bychom chtěli srdečně poděkovat milému počasí,
které se minulý rok při stejné příležitosti obrátilo proti všem
nadějným novinářům (i nám) a způsobilo, že jsme se dostali na
místo činu s několikahodinovým zpožděním (mrzlo, až praštělo,
a dráhy byly ochromeny zamrzlými trolejemi). Tím jsme bohužel
přišli o možnost zúčastnit se připravených žurnalistických
workshopů. Letos už se povětrnostní podmínky umoudřily, a
tudíž jsme se i přes menší problémy s brněnskou městkou
hromadnou dopravou (nastoupili jsme do správné linky šaliny,
ovšem na opačnou stranu) dostali na cílové místo včas. No co,
šaliny v Ústí ještě nevedeme.
A co všechno jsme si z Brna přivezli? Kromě taštičky i
skvělé poznatky od pana Michala Žáka, jenž nás na své přednášce
seznámil s nejčastějšími gramatickými chybami, kterých se spisovatelé a novináři dopouštějí. Pan Robert Kostner se s námi také
podělil o to, v čem spočívá umění tvorby příběhů. Mimo teoretické znalosti jsme však získali též přesvědčení a jistotu, že čas
věnovaný psaní do školního časopisu se rozhodně vyplácí. Podle
počtu účastníků, kteří na vyhlášení přijeli, jsme také usoudili,
že naše snaha není zdaleka ojedinělá a máme v republice velkou konkurenci. Do Brna se sjeli členové redakcí téměř z celého
Česka, snad jen ti z Aše to prý na poslední chvíli vzdali. A mimo to
všechno jsme stejně jako minulý a předminulý rok byli pohoštěni
bagetami a různobarevnými “pitíčky”. Zkrátka slavnost, jak se
patří.
Zdali si ocenění v celostátním kole zasloužíme i příští
rok, můžete posoudit i nyní, při listování aktuálním číslem.
A prosím vás, kdybyste snad čirou náhodou přišli na nějaký ten
gramatický nedostatek, hlavně to prosím nepište panu Žákovi.
Ten by nám dal! :)
A málem bych zapomněla! Těšíte se na Vánoce?
Šťastně a veselé… nejen Vánoce!
Za celou redakci Gympláka
Markéta Popelářová
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Kateřina Martincová:
Jak se studuje
na univerzitě v Anglii?
Jaké by to bylo odejít studovat na zahraniční
univerzitu? Možná jste si takovou otázku už někdy
položili také. Káťa Martincová na jaře na naší škole
úspěšně složila maturitu a nový školní rok už započala
v Anglii. Jak se české univerzity liší od těch zahraničích?
A co Anglie jako taková dokáže nabídnout?

Studovat na univerzitě v Anglii
a poslouchat rozkošný britský
přízvuk bylo mým snem od septimy. Za jeho splnění vděčím z
obrovské části svým rodičům,
kteří mě na tuto cestu kromě
finanční podpory vybavili
především tím nejpotřebnějším
balíčkem: láskou a důvěrou. Když jsem v říjnu (shodou okolností jen pár dnů před svými dvacátými narozeninami) dorazila
na kampus University of Warwick ve West Midlands nedaleko Birminghamu, připadal mi zhruba třikrát větší, než když jsem
jej navštívila letos na jaře. Pulzující moderní prostředí mne jakožto čerstvou vysokoškolačku naprosto pohltilo a užívala jsem
si jak první přípravu na semináře, tak zapisování poznámek z obohacujících
přednášek rukou do sešitu, nikoliv do notebooku (ačkoliv v angličtině znamená slovo notebook právě sešit nebo zápisník, jak vtipné)!
Warwick je vskutku kosmopolitní a rozmanitou univerzitou (ačkoliv
rozhlédnete-li se po přednáškové hale, spatříte samé McBooky od Applu
kromě mého Dellu). Na kontinenty se tu nehraje, což považuji vzhledem k
současné vyhrocené mezinárodní situaci za velice důležité. Rovněž je hodno
podotknout, že každý student se stává rovnoprávným kolegou zdejších
akademiků, a to v tom smyslu, že s nimi může během seminářů diskutovat na
daná témata a může s nimi konzultovat veškerou povinnou četbu a své eseje.
Velice si také cením skutečnosti, že místní studenti jsou vedeni k respektování
činnosti druhých, ať už se jakkoliv liší od té jejich. Celý tento koncept dle
mého názoru odpovídá britské (empirické) mentalitě. Velká nabídka externích přednášek, panelových diskuzí a filmových
projekcí sice zabírá mnoho času, ale rozhodně se vyplatí tyto události alespoň v určité míře navštěvovat, jelikož se zabývají
těmi nejaktuálnějšími světovými problémy a jsou organizovány profesory ze zahraničních univerzit, například amerických či
australských.
		
A Anglie jako taková? Musím to slovo zopakovat: rozkošná! Tím v žádném případě netvrdím, že zde
nenajdete otravné a negativní aspekty! Spousta věcí je tu prapodivně naruby. Obrácený směr jízdy, zámky u dveří, kliky,
zvláštní splachovadla, nepraktické kohoutky u umyvadla, nesystematické mince (dvacetník je větší než jedna libra!),
trojúhelníkové zásuvky… Nicméně, jakýmsi
zázračným způsobem beru všechny tyto „zápory“
s humorem a jsem za ně do jisté míry ráda, jelikož
v nich spatřuji jasný kulturní či vzdálenostní
rozdíl, což už se v mnoha evropských zemích v
dnešní globalizované době vidí méně a méně.
Kulturních odlišností by se našlo víc, ale nerada
bych zabrala v Gymplákovi více místa, než je
třeba. Proto zakončím svůj příspěvek výzvou
pro všechny, kteří zvažují studium v zahraničí
obecně. Go for it! As long as you believe in it, it
gives you a huge life lesson!
Kateřina Martincová

“Spousta věcí je tu
prapodivně naruby.
Obrácený směr jízdy,
zámky u dveří, kliky,
zvláštní splachovadla,
nepraktické kohoutky u
umyvadla,..”
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Prázdniny trochu jinak

Nikola Honzová: Splň si svůj sen
Venku šero, holé stromy, déšť,
za chvíli sníh, pololetí za dveřmi a letní
prázdniny v nedohlednu. Možná, že
vám to přijde jako špatný vtip, bavit se
v tomto nečasu o letních zkušenostech
a zážitcích. Vyvedu vás však z omylu.
Právě teď je totiž ta nejlepší příležitost
ukořistit prvotřídní brigádu ať už
u nás, nebo v zahraničí. Inspirovat
vás může v následujícím rozhovoru
sympatická Nikola Honzová z 8. B,
která se na vlastní pěst vydala jako
au pair do Francie.
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Jaký moment byl pro tebe klíčový, kdy sis zabalila kufr a
řekla doma sbohem, uvidíme se po prázdninách?
Popravdě netuším, v jaké chvíli jsem si začala pohrávat s
myšlenkou práce v zahraničí. Nejspíš minulé léto, kdy jsem
se rozhodla se svou kamarádkou měsíc pracovat v pražském
hotelu. Po této zkušenosti jsem věděla, že chci zkusit ještě
něco více. Mým snem bylo odcestovat, získat zkušenosti,
poznat nové lidi, vylepšit si jazyk a překonat sama sebe.
Což se mi relativně povedlo. Strávila jsem dva nezapomenutelné měsíce jako au pair na pobřeží Atlantského oceánu,
v krásném Saint Jean de Mots (SJdM). Pracovala jsem u
rodiny Charpentiere, která mě spíše než jako „nounou“ brala
jako vlastní dceru.
Přes koho sis pobyt zařizovala a co bylo potřeba ještě
vyřídit?
Po této práci jsem se poohlížela již od února, ale nemohla
jsem nic najít. Přes agenturu se to na pouhé dva měsíce
nevyplatí. A druhý problém byl, že jsem neměla naprosto
žádné zkušenosti s hlídáním dětí. Když už jsem to chtěla
vzdát a pomalu se smiřovala s tím, že zůstanu v Čechách,
upozornila mě Lucka na inzerát její kamarádky, která
tento rok do SJdM nemůže a hledá za sebe náhradu. Setkaly jsme se, dostala jsem kontaktní mailovou adresu, jenže naše komunikace s rodinou
sestávala z výměny tří mailů (teď už vím, že
rodiče přes pracovní vytíženost zkrátka nemají
čas na odepisování) a jinak nic. Měla jsem
strach, ale zároveň jsem se těšila. Stačilo si
zařídit letenku, pojištění, sbalit kufry, rozloučit
se a letět vstříc dobrodružství.
Jak jsi cestovala? Neměla jsi strach?
Už odmala miluji létání, tedy volba byla jasná.
Odlétala jsem z Prahy do Nantes, kde mě vyzvedla rodina. Samozřejmě, že jsem se bála. V ČR
jsem věděla, že když mám jakýkoli problém, tak
mám kolem sebe rodinu a úžasné přátele, kteří mi
vždy pomůžou a podrží mě. Ale nástupem do letadla
mi došlo, že teď se musím spolehnout pouze sama na
sebe. Tato „svoboda“ je děsivý a zároveň skvělý pocit.
Byla jsi s prací a rodinou spokojená? Vrátíš se tam?
Když zpětně vzpomínám, tak uznávám, že jsem měla skvělou
rodinu. Rodiče mi dávali absolutní důvěru. Byly okamžiky,
kdy jsem brečela a toužila se vrátit, ale na druhou stranu
jsem taky prahla po tom zůstat napořád. Například když mě
Gabin budil s pusinkou a trhal mi květiny, když mi Viktor
v noci maloval obrázky a já je ráno našla pode dveřmi

či Justin dělal palačinky a pomáhal mi s brášky, když viděl, že už je toho na
mě moc. Nebo když mě rodiče brali na svou jachtu. Každý den jsem
se těšila na okamžik, kdy Gabin usne, protože než se rodiče vrátili
z práce (cca 1 hodina ranní), tak jsme na ně čekali ve vířivce.
A po dni plném aktivit to byl zasloužený odpočinek. Všichni tři
kluci mi přirostli k srdci a teď mi chybí... Jestli bych se vrátila?
Nabídli mi to, ale uvidím, co mi přinesou další prázdniny.
V každém případě bych ráda se svými zlatíčky opět
strávila nějaký čas.
V čem jsou Francouzi jiní? Je něco, co ti na nich vadí,
a naopak co ti imponuje?
Jsou jiní ve všem! Ve způsobu myšlení, v chápání času,
přístupu k životu, výchově dětí,… U nás musíme mít
vše naplánované do nejmenších detailů, Francouzi to
neřeší, nechávají to náhodě (v rámci mezí). Co mi vadí?
Kdo mě zná, ví, že málokdy chodím na čas, ale ve Francii
jsem i s tímto přístupem byla ten nejdochvilnější člověk na
Zemi. Imponují mi v tom, jak se k sobě chovají. Když jdu na
ulici zde, lidé jsou chladní, zdraví jen své známé, jsou ustaraní.
Francouzi si najdou vždy chvilku na rozhovor, zastavení, popovídání,
popřání hezkého dne.
Máš v rukávu nějakou vtipnou příhodu?
Hned několik. Vzpomínám si, když mě poprvé učili jíst mořské plody. Dříve jsem je nesnášela, ale tady jsem si je zamilovala. Vše mi
vysvětlovali a já jim na konci poděkovala a řekla, že od teď jsou ryby mé nejoblíbenější jídlo. Ovšem slovíčko ryby (des poissons)
a jed (des poisons) jsou si ve francouzské výslovnosti velmi podobné. Takže jsem je omylem zaměnila.
Komu bys práci au pair doporučila?
Být au pair není snadné a začátky jsou nejhorší, to když vám děti opakují, že vás nemají rády, a pláčou po rodičích. Chce to velkou
dávku trpělivosti, drzosti a pevných nervů. Ale pokud opravdu někdo chcete cestovat a poznat svět, tak neváhejte, protože to je
jedna z nejkrásnějších prací na světě. Nemám na mysli pouze hlídání. Já zde natrefila na množství zajímavých lidí, našla si přátele
a druhou rodinu. Naučila se spousty nových věcí (vařit, surfovat, řídit loď, čtyřkolku, jíst ryby) a hlavně jsem pochopila, že ať se
děje cokoli, vždy je nějaké řešení. I když jsem byla 4 000 km od domova, nikdy jsem se necítila sama. Jediné, co stačí, je chtít!!
Lucie Kroupová
Foto: Nikola Honzová
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Dvoupatrový
Gandalf, Alibi
a Jan Opletal
Co jsme ještě mohli
vidět na Dni studentstva?

Pavel Holásek:

Malá poznámka k divadelnímu
představení
Řada z vás mi po zhlédnutí
letošní učitelské scénky uznale gratulovala. Pokud se vám závěr líbil, patří díky
kolegyním Lence Janyšové (celková
koncepce) a Daně Holubářové (taneční
choreografie).
Domnívám se však, že zrovna
17. listopadu a zrovna letos bychom
si měli dát pozor na „motivátory“, kteří
nenaslouchají argumentům, přehlížejí
námitky a snaží se silou své osobnosti
svádět různorodé lidi k jednotnému
projevu, byť se o jeho smyslu dá pochybovat. Nerad bych takovým tendencím
nahrával.
Pavel Holásek
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Stejně jako studenti pražských vysokých škol slavili
17. listopad na Albertově hned nadvakrát, (napoprvé byl mnohým
z nich znemožněn přístup na Albertov policií ČR kvůli plánovanému
proslovu prezidenta Miloše Zemana, pozn. red), tak si i žáci našeho
gymnázia užili Den studentstva dvojnásobně – poprvé v pátek
13. a napodruhé 17. listopadu, kdy předvedli své divadelní hříčky
rodičům a přátelům. Letošní ročník opět potvrdil, že máme ještě
stále co ukázat.
V rámci„malého gymplu“ jsme zhlédli roztomilé představení
o tom, jak je snadné se ztratit ve filmovém světě (1. B, Hodný, zlý
a ošklivý). Sami sebe jsme se zeptali, zda ještě víme, co pro nás
znamená pravé přátelství (3. B, Šílený Max). Všichni v sále zatajili
dech, když na prknech Roškotova divadla uviděli překrásné baletní
vystoupení Natálie Eliášové ze 2. B. Cenu za nejlepší divadelní
představení si ale nakonec odnesla třída 4. B se svou inscenací Vlasy.
Po krátké přestávce následovala vystoupení tříd vyššího
gymnázia. Za zmínku stojí především groteska Puberta, díky které
5. B sklidila značný ohlas z řad publika. „Dvoupatrový Gandalf“ se
stal jedním ze symbolů letošního Dne studentstva. Prváci přišli
s novátorským hudebně-tanečním ztvárněním známého filmu Jak
vytrhnout velrybě stoličku. Třída 2. A naopak poněkud lacině předala
myšlenku „Nesuď knihu podle obalu“ hříčkou Nikdo není dokonalý.
Pro mě osobně vyhrál detektivní příběh třídy 6. B s názvem Občanský průkaz. Sexta dokázala, že mezi sebou má nadané
scénáristy, herce i herečky. Samozřejmě by se daly vytknout některé
zdlouhavé monology, ustavičné světelné přeměny a jiné drobné
nedostatky, ale vzhledem ke konkurenci šlo o zdařilý kousek.
Odměnou za jejich práci bylo i divácké ocenění „nejlepší představení
vyššího gymnázia“.
Drobným zklamáním byly letošní listopadové scénky.
Přestože septima dokázala přijít s novým pojetím, v hledišti žádné
napětí cítit nebylo. Pointa příběhu zůstala bohužel pouze na papíře.
Třída 3. A použila již mnohokrát viděnou podobu Listopadu 1939
s prolínáním obrazů a vyprávěním za doprovodu smutné hudby.
Překvapivě na obecenstvo jejich představení zapůsobilo silněji než
Listopad 1989, a to i navzdory přesvědčivějším hereckým výkonům
studentů 7. B. Snaha a odhodlání nakonec třídě 3. A vynesli i cenu
učitelského sboru.
Jako nejlepšího herce diváci vybrali Ondřeje Lindenthala
ze 7. B, který spolu s Martinem
Škorpilem celý večer i moderoval.
Cenu za nejlepší herečku si odnesla Natálie Kudrnová ze 4. B.
A já se těším, že se
za rok s ostatními opět posadím
do hlediště Roškotova divadla
a zavzpomínám na dny, kdy jsme
ještě nervózně pobíhali na druhé
straně opony. Naše chvilka slávy
na podiu je už pryč a mně nezbývá než popřát mladší generaci:
Zlomte vaz!
Petr Janota
foto na této straně: Ústí nad Orlicí

Ohlédnutí:

Dny otevřených dveří
V pátek
27. a v sobotu
28. listopadu se
na našem gymnáziu konaly
dny otevřených
dveří. Taková
událost ovšem není jen tak. Nejprve jsme potřebovali
nalákat lidi, o což se postarali Jakub Musil, David Komínek,
Ludvík Petr, Matouš Pavlík a Kiet Nguyen Tuan ze 6. B
svým velmi vydařeným spotem, který mohli zhlédnout jak
diváci OIK TV, tak i uživatelé facebooku.
Nedočkavých příchozích se ochotně ujali průvodci
z 5. B, již se snažili odpovědět na všechny zvědavé dotazy.
Návštěvníci se mohli v přízemí občerstvit u 3. A nebo se v
učebně fyziky dozvědět mnoho zajímavostí z tohoto oboru
jako proslulé tření tyče o liščí ohon či proces výroby vakua
v Newtonově trubici. V prvním patře jistě zaujala učebna
s interaktivní tabulí, knihovna či tělocvična obsazená studenty pilně trénujícími na předvánoční florbalový turnaj.

“V biologii si všichni mohli
vyzkoušet mikroskopování či se
kochat zvířátky naloženými v lihu.”

podobě pohádky o senilní babičce.
Na konci prohlídky, ve třetím patře, čekaly ještě
jazykové učebny němčiny a ruštiny a dále výtvarné práce
našich žáků.
Za sebe mohu říct, že se oba dny velice povedly,
lidé se chovali mile, všem se tu dle mého názoru líbilo
a odcházeli nadšení pro studium na naší škole.
A co na otevřenou školu říkali sami zúčastnění?
„Mně se tady moc líbí. Nejvíc asi tahle učebna (biologie).
Moc se mi líbí mikroskopování a tyhle zvířátka. Vůbec se
nedivím, že se tady ségře tak líbí.“ - devítiletá návštěvnice
„No, co bych k tomu řekl. Je fajn provádět tady ty lidi
a ukazovat jim, na co se mají, nebo třeba nemají těšit. Je to
nová zkušenost. Nejvtipnější byla skupinka tří holek, ale o tu
historku se radši dělit nebudu (smích).“ - průvodce
„Nejvíc se mi líbilo občerstvení ve sborovně, to bylo vážně
nejchutnější. Kromě občerstvení mě zaujala chemie s
pohádkou o senilní babičce. Můj mladší bratr navštěvuje
druhou třídu a už takhle předčasně se těší, až sem nastoupí.
Dětem s nejvíce líbilo tajné písmo v chemii a samozřejmě
pohádka.“ - dohled v hudebně.
foto a text: Natália Kudrnová

Snad nejzajímavějším se pro hosty stalo patro
druhé se dvěma odbornými učebnami a hudebnou.
V biologii si všichni mohli vyzkoušet mikroskopování či se
kochat zvířátky naloženými v lihu. Chemici poté zájemcům
předvedli pokusy s vybuchujícím vodíkem, svítícím hořčíkem
a reakci jaru, manganistanu draselného a peroxidu vodíku v
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Martin C. Putna:

Obrazy z kulturních dějin americké/ruské religiozity
Prof. Martin C. Putnai je autorem poměrně mladým
(nar. 1968), ale už toho v životě stihl hodně. Koncem 80. let přišel
do Prahy, kde na filosofické fakultě studoval klasickou filologii v
kombinaci s rusistikou (jednooborově to tehdy nešlo). Konvertoval
ke katolicismu a seznamoval se s pražskými intelektuály, a to i z řad
disentu. Účastnil se studentské revoluce v r. 1989 a po ní se zapojil do
řady veřejných aktivit, mj. spoluzaložil Českou křesťanskou akademiiii
a revue Souvislostiiii. Právě jako autor v Souvislostech se asi nejvíc
proslavil; v polovině 90. let byl velmi aktivním křesťanským a literárně
zaměřeným publicistou s ostrými kritickými postoji a originálním
stylem vyjadřování. Postupně se pak věnoval zejména akademické
činnosti v oblasti literárních nebo obecněji kulturních dějin, v posledních letech působí na Fakultě humanitních studií v Praze. Přitom však
zůstával činný i mimo univerzitu: v rozhlase (Setkávání), v televizi
(Síto, Duchovní kuchyně), v Knihovně Václava Havla. Vyjadřuje se i k
aktuálnímu politickému dění.
Tak vznikla i „kauza se Zemanem“; pan prezident totiž
nezapomněl na Putnovy protiputinovské a protizemanovské výroky,
které zazněly i ve volební kampani, a skandálně ho odmítl jmenovat
vysokoškolským profesorem, ač Putna všechny náležitosti splnil –
záminkou tu byla mj. Putnova veřejně deklarovaná homosexualitaiv.
MCP zůstává aktivní i nadále; veřejné projevy pronesl i během
letošního 17. listopaduv.
Číst toho od něj můžeme hodněvi. Dobu jeho studií a
činnosti v Souvislostech popisuje Kniha Kraftvii, byť se k ní zpětně
příliš nehlásí (coby k mladistvě neuvážené). Jeho rané texty ke
křesťanství a poezii jsou shrnuty ve výboru My poslední křesťanéviii.
Rozsáhlá, zatím dvoudílná je monografie Česká katolická literaturaix.
Myšlenkovému odkazu Václava Havla se věnuje v knize Václav Havel:
Duchovní portrét v rámu české kultury 20. stoletíx. Knižní rozhovor s
MCP se jmenuje Vždycky v menšiněxi.
Poněkud podrobněji bych chtěl ale představit jiné dvě
knihy: Obrazy z kulturních dějin americké religiozityxii a Obrazy
z kulturních dějin ruské religiozityxiii. Ta první je plodem jeho
studijního pobytu v USA (2008), ta druhá vychází z jeho původního
oboru – rusistiky – a zřejmě hlavním důvodem jejího sepsání byla
dnešní neutěšená situace na Ukrajině a v Rusku.
Obrazy z kulturních dějin americké religiozity se snaží zmapovat až nepřehledně složitou scénu rozmanitých náboženských
proudů v USA. Přiznávám, že jsem svým vzděláním k americké
spiritualitě skeptický – očekávám od ní neznalost dávné evropské tradice, laciné zjednodušování, přemíru nadšení a nedostatek
sebekritičnosti. Putna však přistupuje i k těm nejobskurnějším skupinám vlídně a se snahou porozumět, „zachránit jevy“, udržet bohatství spočívající v rozmanitosti.
Asi základním faktorem pro Ameriku je skutečnost, že
tam z Evropy odjížděli lidé pro své náboženství pronásledovaní, a
to z nejrůznějších okrajů religiózního spektra a v mnoha vlnách.
V Americe se pak jednak setkávali a ovlivňovali, jednak prodělávali
postupný vývoj (což mohla být radikalizace i naopak cesta ke

“Přiznávám, že jsem svým vzděláním k
americké spiritualitě skeptický – očekávám od
ní neznalost dávné evropské tradice, laciné
zjednodušování, přemíru nadšení a nedostatek
sebekritičnosti. “
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středovým,
obecně
přijatelným
postojům).
Za všechno mluví už názvy kapitol: Puritáni. Katolíci budovatelé. Židé.
Quakeři. Čarodějky ze Salemu. Evangelikálové.
Fundamentalisté. Španělští katolíci. Hledači
„černého náboženství“. Anglikáni. Episkopálové.
Shakeři. Osvícenci. Zednáři. Mormoni. Unitáři.
Transcendentalisté. Indiáni. Katoličtí reformátoři
a restaurátoři. Buddhisté. Beatnici. New Age.
Televangelisté. Je to prostě zoologická zahrada
– a to jde pořád jen o „vybrané obrazy“.
Dozvíte se tu nespočet dílčích zajímavostí. Víte, že Maryland („Mariina země“) je
náboženský název pocházející od katolíků? Že Jan
Amos Komenský mohl přednášet na Harvardu?
Že mormoni mluví o Židech, kteří se prý dostali do
Ameriky dávno před Kolumbem? Že Thoreau žil ve
srubu u jezera Walden a dnes v jeho stopách putují
tisíce? Že Masarykova žena patřila k unitářům?
Jedním z důvodů, proč se americkou
náboženskou scénou zabývat, je to, že ovlivňovala
a ovlivňuje zpětně zase Evropu. Šíří-li se dnes různé
myšlenkové proudy i k nám, mohli bychom o jejich
zázemí něco vědět.
Pravdou ale je, že bychom nejdřív měli
něco vědět o tradicích našich. Obávám se, že pro
začátečníky tu chybí nejprve obrazy z kulturních
dějin religiozity evropské.
Druhá kniha, Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity, by mohla být k té předchozí symetrická
(velká země, různé tradice, historický vývoj), ale její
atmosféra a vyústění jsou značně odlišné. V Americe
jde o dlouhou řadu příležitostí sice ne úplně
naplňovaných, ale docela životných a fungujících.
V Rusku jde o občasnou, dosti vzácnou příležitost,
která bývá zmarněna, nevyužita, nejčastěji zadupána do země.

Sympaticky
tu
vypadá
Kyjevská Rus, která je v 11. – 12. století
vlastně zárodkem evropského státu tak
jako podobné zárodky států západních.
Tu však smetli ve 13. století Mongolové
– a od té doby se vlastně žádný následnický stát kulturním evropským státem
nestal. To, co je u nás nebo na západ
od nás běžné – dlouhá staletí vývoje
náboženství, filosofie, vědy, literatury,
umění, postupné střídání gotiky, renesance, baroka apod. – to probíhá na
východě jen zlomkovitě. Pravoslaví sází
na strnulé dodržování obřadů, autoritu,
případné pokusy o reformy se týkají

otázek, jako kolika prsty se křižovat.
Ano, i zde najdeme rozmanité kapitoly: Rus Moskevská, Novgorodská,
Litevská, Petrohradská, Červená, Bílá
… až sovětská, kromě pravoslavných
přijde řeč i na katolíky, protestanty, Židy
… ale vždy znovu to jsou jen tragické
připomínky toho, co by „mohlo být“.
Trochu lépe je na tom západní okraj
– Bílá Rus, Ukrajina, Halič, Litva; tam
jsou příležitosti patřit k evropské kultuře
aspoň v některých dobách rozvinuty.
Proto jim dává Putna i dnes větší šanci
než samotnému Rusku.
Právě proto jim ale proti
Putinovu Rusku straní. Kořeny dnešních
sporů totiž sahají do dávné minulosti
a i oficiální ruská místa se na tuto
minulost odvolávají. Kdo je dědicem
Kyjevské Rusi, Rusko, nebo Ukrajina?
Proč takový zájem o Krym? I proto, že
tam lze nalézt počátky ruské národní
identity a návaznost na antické Řecko.
K dějinám se dá přistupovat různě. Lze
na jejich základě chápat a interpretovat
svou současnost – ale lze je i ideologicky
překrucovat a na základě svérázných
výkladů vznášet mocenské nároky.

Kniha nás dovádí až do dneška.
Na obálce najdeme jak Pussy Riot (ty
Putna vykládá jako dědičky pravoslavných jurodivých), tak Putina v objetí
s patriarchou Kirillem Gunďajevem.
Zažíváme další zápas o ostrůvky kultury
západního typu?
Putna se zabývá i dějinami českých
vztahů k Rusku. Proti panslavistickým
optimistům, pro které je Východ zemí
našich bratří, slovanských holubic s
velkým srdcem, staví kritický pohled
Havlíčkův nebo Masarykův.
Kromě toho, že o Rusku a
Ukrajině profesor Putna napsal knihu,
rovněž o nich neúnavně přednáší po
nejrůznějších českých městech. V říjnu
byl i u nás, v ústecké knihovně. Na jeho
přednášku však ze studentů gymnázia
nepřišel téměř nikdo.

Zdroje:
i http://www.mcputna.cz/
ii http://www.krestanskaakademie.cz/
iii http://www.souvislosti.cz/
iv http://homunkulus72.blogspot.cz/2013/05/
kauza-putna.html
v http://christnet.cz/clanky/5624/tezka_doba_
tezka_rec.url, http://svobodneforum.cz/martinc-putna-pane-zemane-tenhle-narod-vas-prezije/
vi http://www.mcputna.cz/knihy
vii PUTNA, Martin C. Kniha Kraft: ein
Bildungsroman. 1. vyd. Praha: Torst, 1996, 227 s.
ISBN 80-856-3973-4.
viii PUTNA, Martin C. My poslední křesťané:
hněvivé eseje a vlídné kritiky. 1. vydání. Praha:
Herrmann a synové, 1994.
ix PUTNA, Martin C. Česká katolická literatura v
evropském kontextu: 1848-1918. Vyd. 1. Praha:
Torst, 1998, 801 s. ISBN 80-7215-059-6.
PUTNA, Martin C. Česká katolická literatura v
kontextech, 1918-1945. Vyd. 1. Praha: Torst, 2010,
1390 s. ISBN 978-80-7215-391-6.
x PUTNA, Martin C. Václav Havel: duchovní
portrét v rámu české kultury 20. století. Vyd. 2.
Praha: Knihovna Václava Havla, 2011, 383 s. Edice
Knihovny Václava Havla. ISBN 978-80-87490-08-2.
xi PUTNA, Martin C a Martin BEDŘICH. Martin C.
Putna: vždycky v menšině. Vyd. 1. Praha: Portál,
2013, 214 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-2620510-4.
xii PUTNA, Martin C. Obrazy z kulturních dějin
americké religiozity. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2010,
333 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7429007-7.
xiii PUTNA, Martin C. Obrazy z kulturních dějin
ruské religiozity. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2015, 335
s. ISBN 978-80-7429-534-8.

Pavel Holásek
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#prayforparis

studenti gymnázia o nedávném dění v pařížské metropoli
V pátek 13. listopadu zemřelo
více než 120 lidí na následky
teroristického útoku na několika místech
v centru Paříže. K útokům se přihlásila
organizace IS (Islámský stát), která uvedla jako důvod svého jednání „spravedlivé
potrestání hlavního města perverze a
ohavnosti“. Její příslušníci ve svém oficiálním prohlášení mimo jiné nabádají své
„bratry a sestry“ k vraždění dalších obyvatel. Francie nezažila podobnou tragédii od dob druhé světové války. Nejen v
Evropě ale i po celém světě vyjádřili lidé
svou soustrast. K tisícům truchlících se
přidaly i osobnosti jako Barack Obama,
David Cameron nebo Angela Merkelová.
Se svým názorem a pohledem na věc přišli
i redaktoři Gympláka.
Střelba. Paříž. Teroristi. Útok. Masakr. Zděšení.
Hrůza. Smutek. Zoufalství. To a ještě mnohá další, jsou
poslední dobou stále se opakující slova. Nejen na stránkách
médií, ale i na sociálních sítích a v konverzacích „běžných“
lidí. Stejně jako všechny okolo i mě tato událost zasáhla,
donutila zastavit se a přemýšlet o osudech oněch nevinných obětí. Ale nedokážu se ztotožnit s tou náladou strachu
a obav, která panuje všude okolo. Protože, ač je opravdu
smutné, co jsou někteří jedinci schopni udělat z pro mě
nepochopitelného přesvědčení, netuším, proč bychom se
my ostatní měli každý den jen bát, když tím ničemu
nepomůžeme. Naopak, budeme trápit sebe a do okolí šířit
opět pouze beznaděj ve chvíli, kdy je potřeba naděje a optimismus.
(Kristýna Kubištová, 8. B)
Když jsem se o teroristických útocích dozvěděla, úplně
jsem ztratila slova. Popravdě, ta správná nemohu najít stále.
Světla Paříže zhasla stejně jako životy mnoha nevinných lidí
a nelze to vzít zpět. Jejich památku však nejlépe uctíme tak,
že nedovolíme, aby se něco takového opakovalo – nejen ve
Francii, ale v celé Evropě.
Čas možná nezhojí všechny rány a jizvy nikdy úplně nezmizí,
ale já věřím, že tahle metropole jednou znovu zazáří v plné
síle a kráse.
(Kristýna Klazarová, 7. B)
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Ano, to co se stalo v Paříži, je hrozné. Soucítím s nimi.
Nemohu se ale ztotožnit s neustále se rozmáhajícím
názorem některých z nás. Nepochopím, jak může dospělý
člověk vůbec vyslovit větu: „Já bych ty muslimy postřílel
všechny, dřív než to udělají oni!“ Jak můžete soudit dvě
miliardy věřících podle činů jedné radikální skupiny? Když
ve dvacátých a třicátých letech řádil v USA Ku-klux-klan,
také lidé nepožadovali vyhlazení všech křesťanů. Je nutné
si uvědomit rozdíl mezi teroristou z Islámského státu a
obyčejným vyznavačem islámu. Spíš než dalšího teroru se
obávám rostoucí islamofobie.
(Petr Janota, 8. B)
Probuzení do reality všedního dne po maturitním plese
bylo o to krutější, když jsem pustila ČT24. Zatímco my
zažívali jeden z našich nejkrásnějších okamžiků v životě,
někdo v tu chvíli prožíval přesný opak. Se všemi oběťmi
teroristických útoků v Paříži hluboce soucítím, ale promiňte
mi, „profilovku“ si kvůli tomu měnit nebudu. Nejsme totiž
tak trochu povrchní?! Co je komu po tom, že v Africe ročně
zemře 6 milionů dětí hladem, pod troskami bangladéšské
textilní továrny zůstalo přes tisíc dělníků a ani nechci vědět,
kolik už bylo zabito nevinných civilistů v Sýrii. A co my,
co děláme? Sedíme na gauči v „teplákovce made in Asia“,
po levé ruce pytlík s brambůrky a sledujeme v „bedně“ ty,
které jsme si zvolili a kteří jim tam „lifrují“ zbraně, aby z toho
aspoň něco měli. Vypadá to, že prostě jen sklízíme, co jsme
zaseli. A dokud nám někdo neodstřelí střechu nad hlavou,
tak se z toho gauče asi nezvedneme…
(Lucie Kroupová, 4. A)

Petr Janota

FILMY
Black Mass: Špinavá hra
Od
posledního
čísla
Gympláka mě asi nejvíce
zaujal životopisný krimi film
– Black Mass. Ten se zakládá na skutečném příběhu
o jednom z nejhledanějších
gangsterů posledních let
– Jamese Bulgera, kterého
si střihnul Johnny Depp,
a musím podotknout, že
je alfou a omegou celého
snímku. To by koneckonců
mohla doložit i velice
pravděpodobná nominace
na letošním oscarovém
večeru.
Celý příběh tvůrci
zasadili do jižního Bostonu
v osmdesátých letech, kde
bylo v té době „veselo“,
jelikož mezi sebou válčily
mafiánské rodiny. Film
nasazuje skvělé tempo a
neslevuje z něj – dokáže
udržet divákovu pozornost
díky vývoji Jamese Bulgera,
který se z malého místního
šéfa stává nejobávanějším
mužem, jaký kdy v Bostonu
žil.
Na hlavní postavě se hodně vyřádili vizážisti - díky nim byste herce Johnnyho Deppa
skoro nepoznali. Utvořili mu speciální masku, která mu přidala pár let navíc. Změnu můžeme vidět
i na vlasech - jeho původně husté tmavé vlasy jsou zde značně světlejší a řidší. Spolu s ním se tam
objevují i herci jako Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch, Dakota Johnson nebo Kevin Bacon.
Celý snímek je natočený v ulicích Bostonu a režisér Scott Cooper si spolupráci občanů nemohl
vynachválit. Hudba od skladatele Junkie XL celkem pěkně podtrhuje scény a nijak neruší.
Mně osobně na filmu právě zaujala autenticita města Boston a způsob, jakým byl tento
celý příběh podán. Nejenže nám ukázali obávaného zabijáka, ale i milujícího syna a bratra, který s
rodinou chodí do kostela. Sečteno podtrženo, Black Mass je opravdu povedeným filmem!
Foto: http://s1.ibtimes.com/sites/www.ibtimes.com/
files/2015/09/18/black-mass-poster.jpg

Petra Wollmannová
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Tři dny, jeden film,
spousta básní
a pár hodin spánku
Reportáž o několika lahvích
vypitého vína a akademické
čtvrthodince

Napište hit. Natočte klip k písni
Marnivá sestřenice. Vytvořte vlastní
choreografii v 77 vteřinách. Podobných
úkolů jsem dostal na Kreativním semináři
Face2Art nespočet.
V pátek 6. listopadu jsem ve večerních hodinách
dorazil plný očekávání do Prahy a vydal se směrem
k hotelu Pramen, kde se mělo vše odehrávat. Vlakový spoj
měl zpoždění a já dorazil celý udýchaný… pozdě. V daný čas
jsme měli podle harmonogramu již dávno čekat v sále na
zahájení. K mému překvapení byl ale sál zamčený. Když jsem
došel na svůj pokoj a zeptal se spolubydlícího, zasvětil mě do
pravidel tvůrčích seminářů na zdejším hotelu.

1. Je zakázáno požívat alkohol po celou dobu
programu. 2. Není dovoleno přesouvat předměty
z pokoje do pokoje. 3. Všude je nutné chodit včas,
aby se předešlo zdlouhavému čekání na opozdilce.

Třídenní workshop nás naučil zatančit choreografii
(ano, i já byl donucen k tanci), natočit klip (zkuste si večer
v kostýmech lítat po OC na Černém mostě, aniž by na vás
přišel hlídač), přednést báseň i fotografovat noční Prahu.
Nahlédli jsme do tajů populární hudby, kde každá píseň musí
mít tzv. hook (snadno zapamatovatelný rytmus, vtipnou
hlášku či zajímavé slovní spojení). Zažil jsem neuvěřitelně
přátelskou atmosféru, naučil se novým věcem a potkal zajímavé osobnosti. Co na tom, že jsem poslední noc spal asi
hodinu a půl, protože jsme stříhali náš krátkometrážní film
a v pauzách na sobě navzájem zkoušeli své masérské dovednosti. Rozhodně to stálo za to!
Pro všechny, co by se rádi účastnili podobných akcí, které
pořádá Hudební mládež České republiky, doporučuji navštívit
jejich facebookové stránky. Za seminář s ubytováním
a plnou penzí se platí směšná částka – okolo 100 Kč, a to díky
spolufinancování MŠMT.

Pak se usmál a vysvětlil mi, že pravidla jsou od
toho, aby se porušovala. Holky z pokoje přes chodbu zrovna
otevřely víno, křesílko, které mělo být na našem pokoji, bylo
již dávno někde jinde, a všichni striktně dodržovali tzv. akademickou čtvrthodinku, tedy chození všude s minimálním
zpožděním 15 minut. Nebyli bychom přece umělci, kdybychom nežili alespoň trochu bohémským životem.
Po zpožděném zahájení nás čekalo úvodní cvičení. Každý
si vylosoval zadání a měl 10 minut na splnění úkolu. Moje
skupina měla napsat krátkou povídku na téma Sněhurka.
Na pomoc jsme dostali zkušenou animátorku. Po prezentaci
našich výtvorů přišel na řadu songwriting. Podle učebních
metod Berklee College of Music v Bostonu jsme každý
napsali vlastní song. Někteří přidali kytaru nebo klavír
a během jednoho večera bylo na světě hned několik písní.
Petr Janota
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Berlín

Začátkem roku proběhlo losování o místa
v zájezdu do Berlína. Mělo se účastnit dvacet studentů
z naší školy, přičemž přednostně byli vybíráni studenti
ze semináře německé konverzace. Díky tomu jsem i já
měl to štěstí stát se jedním z oněch vyvolených. S vidinou času příjemně stráveného s přáteli a nově získaných
lingvistických zkušeností jsem si pln očekávání sbalil věci.
Součástí pobytu byly nejen každodenní prohlídky po městě,
ale i několikahodinový kurz němčiny s německým lektorem.
Cesta autobusem nebyla nikterak problémová,
byť jsme náš poznávací výlet absolvovali s dalšími dvaceti
studenty z Ostravy, což pro nejednoho z nás jistě nebylo “to
pravé citrónové, pomerančové nebo jinak sladké”, jak říkával
nás pan průvodce. Počasí bylo celý kurz velmi proměnlivé.
Dalo by se téměř mluvit o „Vivaldi efektu“ – zakusili jsme
všechna čtyři období v jednom týdnu. První den se totiž
teplota blížila (byť vzdáleně) dvaceti stupňům, dále jsme si
zažili podzim s mrazivým severským větrem, a když jsme se
jeli podívat do Postupimi, nemile nás překvapila sněhová
vánice a následné tání napadaného sněhu.
Jazykové kurzy s „Maxíkem“, jak jsme přezdívali
našemu německému lektorovi, který se co hodinu
představoval každému osobně slovy:„Ich bin der Maximilian,“
byly bohužel menším zklamáním. Není nijak mým záměrem
našeho učitele němčiny hanobit, zmíním tedy klady jeho
výuky: mluvil německy, připravil si pro nás nějaké materiály,
a dokonce dvakrát ze tří lekcí přišel včas.
Prohlídky městem byly do jisté míry ovlivněny
naším průvodcem Lukášem. Ani on by se nedal označovat
za elitu ve svém oboru, ale stejně jako Maximilián nabízel
i… několik… pozitivních aspektů naší exkurze. Za prvé, byl
tak ohromný, že neexistovala ani hypotetická možnost ho v
davu ztratit z dohledu. Místy mu bylo při výkladu o památkách, na které jsme s údivem hleděli a fotili si je, rozumět.

Měl o nás osobní zájem, a i když to jeho povinnosti průvodce nezahrnovaly, navazoval s námi přátelské
konverzace. Stalo se nám pouze dvakrát, že jsme přijeli k
pamětihodnosti a dovnitř nás nepustili. A jako takovou
“jahůdku na dortu” si pro nás připravil soutěž Miss Elegance,
kterou vyhlásil na cestě zpět.
Dále nám můžete závidět osobní návštěvu
Říšského sněmu, Potsdamer Platzu, Braniborské brány,
zámku Sanssouci v Postupimi, nejmodernějšího nádraží
v Evropě, výhled z 368 metrů vysoké věže Fernsehturm,
Pamětního kostela císaře Viléma (do kterého jsme se tedy
bohužel nedostali), muzea starověkých památek Pergamon
a mnoha dalších německých a berlínských pamětihodností
či obchodních středisek. Co dalšího bych ještě měl dodat?
Snad jen můžete doufat, že příště se na vás usměje štěstí a
budete mezi účastníky zájezdu vybráni i vy.

FOTO A TEXT: Jirka Procházka
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KNIHY
Revizor

Nikolaj Vasiljevič Gogol
Tuto knihu bych nazvala nejvtipnější ruskou komedií,
jakou jsem (prozatím) četla. Lahodit by vám mohl krátký rozsah i
vtipný děj. Revizor patří do maturitního seznamu knih.
Jmenované dílo řadíme do realismu, což spadá do
2. poloviny 19. století. Zejména zde vyniká hloupost, naivita a bojácnost lidí. Hlavní postavou je šejdíř z Petrohradu, který se, aniž by to
přinejmenším zpočátku věděl, vydává za vysokého úředníka. Už
jeho samotné jméno Chlestakov, mně připadá ironické a vypovídající o jeho jednoduchosti. Zkrátka typická postava zbytečného
člověka, jenž je líný, jednoduchý a rozmazlený od bohatých rodičů.
Tuto knihu bych vám doporučila nejen proto, že je čtivá,
ale i protože děj je zcela jednoduchý a lehký k pochopení. Nazvala
bych to oddychovou četbou, u níž nemusíte dlouze přemýšlet.
Navíc si myslím, že dokonale odráží ruskou společnost tehdejší
doby.

Popelka a další pohádky bratří Grimmů

Pamatuji se, když jsem poprvé slyšela, že pohádky původně zastávaly roli hororů, napínavých
příběhů, které vůbec nepatřily dětem. Nevěřila jsem tomu, že něco tak krásného, může nahánět hrůzu,
možná i strašit ve snech. Rozhodla jsem se proto přečíst si soubor pohádek od německých autorů
zřejmě nejslavnějších – bratří Grimmů.
Všechny příběhy jsou založeny na dualismu dobra a zla, lásce a nenávisti, radosti a strachu.
Pro mě to jsou kouzelné historky, jež jsem znala již jako malá, akorát vše strašidelné se v podání bratrů
stává ještě mnohem horším, než si malé děti (ač samy plné fantazie) představují. Kupříkladu zlá macecha od Sněhurky se utančí v ohnivých střevících k smrti, Popelčiny sestry přijdou o oči, když jim je
vyklovají holubi.
Možná kvůli tomu se nakonec pohádky pro děti upravovaly, aby nepůsobily tak traumaticky.
Na můj vkus přišly vždy o závěr pro dospělé. Tak co myslíte? Přečtěte si pohádky v původním znění,
které jsou mnohem zajímavější, než jak je znáte. Vaše fantazie bude žasnout.

Tajnosti popraviště

Henri Sanson
Tuto knihu mi půjčil do rukou strýc, když si všiml mého zájmu o
historii. Čekala bych, že (soudě podle názvu) to bude něco nudného
či drastického, nakonec mě ale dílo mile překvapilo.
Již podtitul knihy, jenž zní Paměti pařížských katů, vypovídá o
době a místě děje. Pojednává hlavně o období Velké francouzské
revoluce a vlády Ludvíka XVI. Údajně ji napsal sám kat Henri
Sanson, avšak reflektuje celou dvěstěletou historii rodiny Sansonů
(tedy sedm generací). Vcelku nenásilně se dozvíte mnoho informací o dějinách Francie a dočtete se, jaký soukromý život mohli
mít kati. Tato kniha se setkala s velkým ohlasem nejen ve Francii.
Byla přeložena do většiny světových jazyků.
Nemyslím si, že vám všem by mohla učarovat, ale rozhodně to
doporučuji milovníkům historie.
Kristýna Kropáčková
Zdroje fotografí: http://neoluxor.cz/files/5/9788087128459.jpg, https://data.bux.cz/book/002/642/0026423/large.jpg, http://www.databazeknih.cz/images_books/64_/64347/big_tajnosti-popraviste-64347.jpg
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Na vlastní oči

Upřímně o plesu II

Mimořádně přidám do Petrovy rubriky
příspěvek já, protože se zoufale potřebuji svěřit s pocity
z poslední návštěvy Divišova divadla.
Po několikaletém čekání jsem se dočkala,
divadlo Ungelt přijelo do Žamberka se svým úspěšným
představením Deštivé dny. A návštěva se rozhodně
vyplatila!
Příběh vypráví o nerozlučných kamarádech
Dennym (Richard Krajčo) a Joeym (David Švehlík), kteří
jsou kamarády od dětství. Nyní oba pracují u chicagské
policie. Heslo„pomáhat a chránit“ se jim však vymkne
z rukou, protože rozpoznat dobro od zla je čím dál
složitější, zvláště když do hry vstoupí přátelství, láska,
rodina, zrada, tolerance či spravedlnost. Oba vyprávějí
příběh, respektive několik příběhů. Vtip spočívá v tom,
že každý jinak, takže divák si musí děj složit sám.
A utvořit si musí také názor na dvojici, v níž rozdělení na
dobrého a zlého poldu v podstatě nenajdeme.
Na scéně o dvou židlích se odehrává herecký
koncert, na nějž budete po zhlédnutí vzpomínat ještě
hodně dlouho. Výkony obou herců jsou dechberoucí
a naprosto přesvědčivé, ocenění Thálií pro Krajča a
Švehlíkova širší nominace na ni je podle mě naprosto
zasloužené. Nikdy jsem nepatřila k šíleným fanynkám
Richarda Krajča, ale jeho excelentní výkon mě doslova
porazil. Již dlouho jsem neviděla něco tak silného.
O Švehlíkovi jsem věděla, že hraje výborně, ale též jeho
parťák mi vyrazil dech.
Původní americký originál s Danielem Craigem
a Hughem Jackmanem nastudoval režisér Janusz
Klimsza. I podle recenzí ze známých webů vytvořil
srovnatelné, nesmírně akční drama plné střelby, vypjatých emocí, drsných slov, a zpočátku i humoru,
odlehčujícího závažné téma. Geniální představení, které
mě vážně zasáhlo. Tleskám vestoje!
Eva Lipenská

Přes dva měsíce jsme chystali ples, který trval
pouhých několik hodin. Po skončení jsem si připadala asi
jako dítě čekající celý rok na Štědrý den a vánoční dárky.
Nekonečné těšení a potom “bum, prásk“ a je 25. prosince
a já mohu znovu přemýšlet, co si budu přát příště. Jenom
ten maturitní ples už si snad nezopakuji. Minimálně ne
jako maturant.
A jaké jsou mé pocity? Samozřejmě jako každý,
kdo se na přípravě nějak podílel, jsem byla v onen den od
probuzení nervózní a trochu skepticky čekala na to, co se
jako první pokazí. To máte tak, nikdy nevíte, jestli náhodou neonemocní fotograf nebo třeba nečekaná sněhová
vánice nepřekvapí na cestě kapelu. Musím ovšem upřímně
přiznat, že v tomto směru byly mé obavy zcela zbytečné.
Na co jsem ovšem psychicky připravená nebyla a v pátek
ráno jen nevěřícně zírala s pocitem naprostého odevzdání,
byly například netradiční barové stolky. Ty sice byly barovými stolky, ale za jejich stabilitu byla zodpovědná regulérní
černá a špinavá pneumatika. Nebo třeba nedostatek zásuvek. Jelikož světýlka bez elektriky jsou sice pořád světýlka,
ale, co si budeme povídat, rozhodně už ne tak atraktivní.
No a taky dort, který sice byl upečený, ale ještě pár minut
před začátkem plesu ležel osamocený v cukrárně, protože
se “jaksi” zapomněl vyzvednout. Nikdo za to klasicky
nemohl (to ne já, to on).
A že jste nezakopli o pneumatiku, všechny
stromečky vzorně svítily a dort při slosování tomboly taky
nechyběl? Nebyl to úplně zázrak (i když bych byla ochotná
věřit, že byl). Spíše dobře odvedená práce obou maturitních tříd, které se, navzdory všem neblahým očekáváním,
skvěle doplňovaly. I ony krizové situace tak byly zažehnány
a my si ten náš večer mohli naplno užít. Stíny pochybností
a obav však (někde tam vzadu v hlavě) přetrvávaly až do
oficiálního ukončení, kdy, pokud jste se v tu chvíli nacházeli v přítomnosti nějakého maturanta, jste možná slyšeli
hlasité vydechnutí.
Kristýna Kubištová
Designfreebies Magazine • www.designfreebies.org • 17

SERIÁL, KTERÝ STOJÍ ZA TO
Farscape

Pomalu ale jistě se blíží Vánoce, původně svátky klidu a
míru, v současné době je ale prožíváme spíše ve stresu.
Proč si tedy neoddychnout u nějakého fajn seriálu?
Po doporučeních na britské drama a sitcom zabrouzdám
do trochu vzdálenějších končin, konkrétně do Austrálie,
kde se před více než patnácti lety začalo vysílat Farscape.

O čem to je: Farscape je australskoamerické sci-fi točené v letech 1999-2003, na čtyři
série navazuje film Farscape: The Peacekeeper
Wars. Hlavní postava astronaut John Critchton
podniká ve vesmírném modulu experiment, když
vtom ho zastihne magnetická bouře a přímo
před ním se objeví červí díra. Ta ho pošle neznámo kam a John se zničehonic ocitá uprostřed
bitvy. Nakonec skončí na bývalé vězeňské transportní lodi zvané Moya.
Tu momentálně obývají
uprchlí trestanci. John
společně s nimi a bývalou
členkou „Peacekeepers“
Aeryn
Sun
cestuje
vesmírem a snaží se dostat

Občas si budete
říkat, že tvůrci na natáčení
nepřišli střízliví nebo
si před tím něco píchli,
protože některé situace
jsou tak absurdní, bizarní,
neobvyklé…
Důležité
však je, že to funguje!
Ve většině sci-fi seriálů
bývají hlavní hrdinové v
módu „zachraňujeme svět
před padouchy,“ jenže ve
Farscape se spíš snaží přežít.
V dílech se setkáváme s různými rasami a
upřímně, masky nepovažuji za silnou stránku
celého seriálu, na to se však dá zvyknout a brzy to
už nebudete vnímat. Co je však boží – celý vesmír
nemluví anglicky! Taky vám to u jiných seriálů
trochu lezlo krkem? Jenže jak se tedy domluvíme
s ostatními? Píchneme si malé potvůrky, které
jakýkoliv jazyk přeloží za nás. I tenhle detail mi
Zdroj fotky: farscape.com
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domů.
Proč seriál sledovat: Seriál si mě získal hlavně
humorem na vlně Hvězdné brány, originálním
prostředím a postavami. Samozřejmě, vedle dílů
perfektních obsahuje seriál i díly, na které se
podíváte jen proto, že tam prostě jsou. Několik
epizod trvá, než se příběh rozjede, avšak s
příchodem dalších postav děj dostává grády a
nastává parádní podívaná.

přišel skutečně super.
Farscape je rozhodně důkaz, že i
protinožci dokáží natočit hezký televizní kousek a
film, který po odvysílaných čtyřech sériích skvěle
zakončil hlavní dějovou linku. Pokud máte rádi
malinko odlišné seriály, v tomto případě chcete
trochu jiné sci-fi, s Farscape byste měli být spokojení.
Eva Lipenská

Kateřina Bubnová

Liz Paulavets

Poslední ročník uběhl kosmickou
rychlostí. Po dlouhých osmi
letech jsme stanuli na konci
naší středoškolské pouti.
Po dlouhých osmi letech
přišla změna, pro někoho
vítaná, pro někoho obávaná.
Pomalu jsem se tedy začala
přibližovat k dalšímu úseku své
studentské kariéry. Čekalo mě však
mnoho nástrah v podobě maturity a přijímacích zkoušek.
Po dlouhých týdnech učení a prokrastinace jsem konečně
protnula cílovou pásku.
Než jsem ale vyrazila na první přednášku, čekal mě
ještě zápis. Poprvé jsem spatřila nové spolužáky a snažila se
na ně příliš nezírat. Moc mi nepomohlo ani přesvědčování,
že všechno bude určitě skvělé. Vzpomněla jsem si na stejné
pocity při prvním setkání v primě. Od pár starších studentů
a učitelů jsme se dozvěděli pár základních informací a získali cenné rady do začátku studia.
Aby se prolomily ledy, vyrazili jsme na „seznamovák“, konkrétně do objektu Univerzity Karlovy v
Horním Poříčí. Čekalo nás čtyřdenní zápolení budoucích
absolventů oboru politologie a mezinárodní vztahy.
Seznamovací aktivity byly tematicky zaměřené a my se
mohli potrhat smíchy u volebního programu politické
strany SOS (Strana opilých skokanů).
Ovšem začátky přinesly i neradostné chvíle, a
to ve formě tříhodinového čekání na ubytování na koleji.
Je sice hezké, že si můžete zamluvit čas nástupu, špatné
ale je, že to v důsledku evidentně nefunguje. Doporučení
pro budoucí kolejáky a kolejačky – rozhodně si vezměte
s sebou jednu či dvě knížky (toto info pochází z koleje
Kajetánka, jinak ji můžu vřele doporučit).
Koncem září opět nastal čas navštívit výukové
místnosti, po čtyřměsíční pauze na to nikdo z nás nebyl tak
úplně připravený. Blíží se ale něco mnohem těžšího – první
zkouškové období – tak trochu velká neznámá. Věřím, že
se s tím popereme stejně dobře (nebo i lépe) jako s maturitou na škole, která nám všem dala nepřeberné množství
zkušeností i zážitků.
Primánci, važte si toho, že vás čeká ještě celých osm let!
Oktaváni, proplouváte školním rokem, na který budete
vzpomínat, protože momentů, které jsou nezapomenutelné, prožijete celou řadu.
Kateřina Bubnová

Unlike in the Czech
Republic, in Belarus
the biggest winter
holiday is New
Year’s Eve. Even
though Christmas
is also celebrated,
it is not as widespread. Christmas in
Belarus is perceived as a
purely religious holiday. Because of the Orthodox
religion Christmas is moved to the 6th of January,
since the contemporary clergy refused to shift their
holiday according to the new calendar. Either way
only believers celebrate it by going to church and
having a family meal. Non-religious people don’t
tend to give it such importance. However, New Year’s
Eve is celebrated by most of the population. Usually,
we have a festive meal with our families that starts
around nine o’clock in the evening. There isn’t any
specific traditional food, the only rule for the dinner
is to have a lot of food. We also don’t have Ježíšek,
but Děd Maroz. He always comes either after midnight or the next morning to surprise kids with some
presents under the tree.
text a foto: Liz Paulavets

První krůčky na vysoké škole

A different kind of winter holiday
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I GYMPL SLAVÍ VÁNOCE
Všude panující vánoční atmosféra se pár dní před
Vánoci s konečnou platností přenese i na naši
školu. Sice pomalu, ale jistě. A jak tedy hodláme
letošní svátky oslavit?
Milovníci českého jazyka a literatury se mohou 15. prosince
zúčastnit Dnu poezie pod vedením paní profesorky Šmétkové a
Kovářové. Ukázkami tvorby loňského ročníku jsme se všichni mohli
pokochat na chodbách školy.
Ve čtvrtek 17. prosince se v tělocvičně můžete těšit na
meziškolní soutěž v zumbě. Věřím, že opět bude na co se dívat, mám
samozřejmě na mysli nápadité kostýmy studentů a taneční dovednosti nejen dívek, ale i odvážných kluků.
Ostatní si přijdou na své při tradičním školním vánočním
turnaji ve florbalu, kde se mezi sebou utkají týmy tříd nižšího a vyššího
gymnázia. Velký mač se uskuteční 21. prosince opět v naší tělocvičně.
Těsně před Vánoci, 22. prosince, si každá třída uspořádá svou
besídku s vlastním programem, do kterého patří zpravidla rozdávání
dárků, karaoke a další společenské aktivity.
Celý maraton vyvrcholí tradičním zpíváním na schodech, kde
si pohromadě připomeneme staré dobré české, ale i zahraniční koledy
a vánoční písně za doprovodu hudebně nadaných žáků a učitelů.
Věřím, že se všechno povede podle plánů a všichni se
příjemně naladíme na samotné vánoční svátky.
Krásný advent, veselé Vánoce a šťastný nový rok všem!
Natália Kudrnová

QUOTES
“Live as if you were
to die tomorrow.
Learn as if you were
to live forever.”
– Mahatma Gandhi
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