GYMPLÁK
číslo 1 • listopad 2016

1
1

Rozhovor
Slovinská studentka
v Ústí

fií
a
r
g
foto ncie
a
z Fr

Veselé zrcadlo
Wernischáž na DAMU

Hvězdná brána
setkání s hrdinou seriálu

pdf verze časopisu
ke stažení na webu školy

Slovo úvodem
Začal listopad a ten s sebou konečně přináší první číslo Gympláka.
Letos ho máme na starosti opět já a Kristýna, dvě na kávě závislé maturantky.
Pane jo! Tak už je to tady, maturitní ročník. Ročník, kdy se můžeme už konečně
zaměřit na to, co nás baví, díky tomu, že nám skončily nějaké předměty. Opak
se stal pravdou, všechno se asi ještě zhoršilo. Nemluvě o přípravě maturitního
plesu…
Zpět ale ke školnímu časopisu. Při tvorbě tohoto úvodníku mi proběhlo
hlavou, jak je vůbec možné, že nám zůstaly ještě nějaké vlasy a nepotkala nás
srdeční příhoda z toho množství kofeinu, které jsme zkonzumovaly. Pod naší taktovkou vyšlo už třetí číslo a od toho prvního se toho mnoho nezměnilo.
Redaktory neustále bombardujeme zprávami a otázkami, o čem budou
psát a přicházíme s nápady na nové příspěvky a rubriky. Dokonce za to slibujeme
sladké pendreky! Vše si poctivě zapisujeme, ale v den uzávěrky nám nepřijde
ani polovina článků. Už jsme přemýšlely o tom, že přejdeme z metody cukru
na bič, ale následující den nám přišla většina prací a nám nezbývá nic jiného,
než rozbít naše prasátka, abychom dodržely slovo.
Každopádně, jak napsala Kristýna v prvním čísle, my opravdu chceme,
aby Gymplák dál vycházel, a děláme pro to všechno. A díky tomu právě teď držíte
listopadové číslo. Pevně doufáme, že se vám bude líbit. Zároveň vám přejeme
hodně štěstí a silné nervy do tohoto školního roku!
Za celou redakci,
Petra Wollmannová a Kristýna Klazarová.
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za pochodu

Byl týden a něco před koncem prázdnin a já se těšil
na nedodělky, kterých jsem rozhodně neměl poskrovnu. Jistě by
se daly poslední dny strávit zábavněji, ale já patřím k lidem, již
mají rádi čistý stůl. Navíc ne všechno se týkalo školy a na některé
položky jsem se vyloženě třásl. Vzhledem k tomu, že jsem ještě
před koncem školního roku roztřídil a srovnal celý obsah své
„pracovní“ skříně, což mi trvalo asi dva týdny, měla to být hračka.
Jak to tak chodí tak se do toho samozřejmě něco připletlo.
V páteční večer přišel otec s návrhem na vymalování mého pokoje.
Tázaje se na smysl toho všeho, když jsme před třemi lety malovali,
jsem dostal odpověď, že zelená barva podpoří moje kreativní
myšlení a schopnost učit se. Po asi čtyřech pokusech o rodinný
převrat během pěti minut jsem kapituloval. Za tolik let už člověk není
překvapen ničím a dobře ví, kdy si odpor může dovolit, kdy ne, kdy
má naději na výhru, a kdy to stejně nemá cenu. Vždyť to taky znáte.
Sobotní ráno se tedy nakoupily barvy, přemístil nábytek,
přinesly igelity, páskou oddělily stěny, které měly zůstat bílé,
a podlaha se překryla malířskou podložkou. Po obědě jsme se
pustili do natírání. Kolem čtvrté odpolední bylo hotovo a mohlo se
začít sklízet. Když jsem chtěl v pět začít dávat věci zpět, zarazila mě
tátova věta: „Ještě počkej, co kdyby…“ A v tu chvíli jsem už věděl,
že můj pokoj nebude vypadat, tak jak vypadal. Můj lehce, někdy
ale až nesnesitelně alternativní tatínek mi oznámil přesun mojí
postele. Důvod byl v jeho mysli zcela jasný, doposavad jsem spával
na místě, kde mi pod nohama proudila voda v trubkách směřující
do stoupaček, což brání mému klidnému spánku navzdory tomu,
že za dvanáct let, co na tom místě spím, jsem nic takového nepozoroval. Jste šokovaní? To já byl taky, mně se to totiž skutečně
dělo. Po tomto vysvětlení mi bylo zcela jasné, že je zbytečné
klást jakýkoli odpor. Smířeně jsem tedy přijal tento svůj úděl.
Bylo tedy třeba vymyslet, jak pokoj zorganizovat.
Po pěti minutách přemýšlení nad nákresem a vystříhanými
půdorysy nábytku jsem měl určitou vizi. Ta neobstála, neboť
ve stěně, u které měla být postel, jsou jakési dráty, které by
mohly vadit mému odpočinku. Takže po dalších deseti minu-

,,Připravil jsem si mýdlovou
vodu, škrabky a překryl pás
podlahy u zdi.”
vzpomínaje na podobnou událost, kdy táta skončil u sousedů
a od té doby je mámou škodolibě tázán: „A nejseš ty inženýr?“
To ovšem ještě nebyl konec mého skvělého dne. Připravil
jsem si mýdlovou vodu, škrabky a překryl pás podlahy u zdi. Pak
jsem se pustil do odstraňování staré barvy. Po hodině jsem byl
téměř hotov. Podložka zcela ztratila svou původní vizáž a já toho
měl doslova plné vousy. Když zbývalo asi posledních devět set
centimetrů čtverečných, lezl jsem ze štaflí. Najednou jsem cítil,
že pode mnou není žádná opora. To už ale bylo pozdě. Moje noha
skončila přesně na rohu obdélníkové nádoby, ve které spočívala
ona mýdlová voda, již silně zbarvena do bíla od štětky, s níž jsem
natíral zeď. Následovalo převrhnutí. Bílé bahno se valilo přes celý
pokoj. Místo abych kbelík zvednul, jsem jen konsternovaně pozoroval, jak se to všechno rozlévá. Pak jsem vybuchl a začal se častovat
takovými výrazy, že by ze mě měl radost nejeden vysokoškolský
profesor zoologie. Kvůli mému křiku přiběhla sestra. Dostal jsem
bídu za řvaní, a pak jsem byl osočen nadávkou, kterou slovník
definuje jako lehký stupeň slabomyslnosti. Následně odběhla.
Zůstal jsem tak sám stát v bílém balastu, doufaje,
že mi donese hadry na odstranění té spouště. Nechtěl jsem
totiž vystoupit byť jedinou nohou z pokoje, protože by za mnou
zůstaly celkem zřetelné stopy a myslel jsem, že je to mojí sestře
zjevné. Očividně nebylo. Musel jsem na ni tedy zavolat, abych
ji mohl poprosit o potřebné. Zase jsem to schytal. Nicméně
hadrů se mi dostalo. Sice byly jen dva, ale při troše skromnosti
to šlo, stejně se to muselo umýt ještě jednou. Utřel jsem tedy
to nutné, seškrábal posledních devět set centimetrů a pustil se
do úklidu. V šest odpoledne jsem se mohl jít spokojeně umýt.

,,Po dalších deseti minutách
jsem dospěl k řešení, které na
maminku uvalilo téměř mdloby.”
tách jsem dospěl k řešení, které na maminku uvalilo téměř
mdloby. Otec však prohlásil, že jde pravděpodobně o nejlepší
uspořádání pro můj spokojený spánek. A tak jsme se v neděli
ráno pustili do stěhování. Když bylo skoro hotovo, podíval se táta
na stěnu. Jeho zadumaný pohled nevěstil nic dobrého pro můj
plánovaný, téměř klidný zbytek prázdnin. Čekal jsem, co z něj
vypadne. „Když už to máme rozdělaný, tak bychom mohli udělat
i novou elektriku.“ Sesunul jsem se na zem a začal se smát.
V pondělí jsem tedy měl za úkol vysekat díry pro dráty
a strhnout ze stejné stěny, kterou jsme nenatírali, starou barvu. Sekání
postupovalo dobře. Po třech hodinách už zbýval poslední kousek,
kudy se neprotáhl husí krk. Opomínaje zákony fyziky, ve snaze mít
tuto část práce za sebou, tloukl jsem do kusu třicetiletého kvalitního betonu hlava nehlava. Důležité je také vědět, že tento
kousek betonu se nacházel ve staré dutinkové cihle oddělující pokoj
od špajzky. Bylo mi záhadou, co tam dělá, ale proč se trápit s touhle
otázkou. A kdo dával v hodinách pozor, ví, co se stalo. Ano, správně,
poté co mě napadlo vysekat větší díru do cihly a beton jednoduše
vyndat rukou, jsem uzřel sklenici od mléka. Nevěřil jsem vlastním
očím, a tak jsem zašel do kuchyně a otevřel spíž. K mému překvapení
jsem viděl do pokoje. Přešel jsem tedy toto počínání smíchem

Původně mělo být všechno hotové do středy, ale jak to tak
chodí, trvalo to ještě týden. Co jsem tedy chtěl stihnout, jsem nestihl, resty doháním ještě teď a zdaleka nemám ani polovinu. Nábytek
už se sice nachází na správném místě, ale narovnáno zpět je jen
to nutné. Ten zbytek se pohybuje kdesi v meziprostoru, protože,
jak pravil tatínek: „Když už sme to takhle rozdělali, tak to doděláme
celý.“ Což znamená, že dnes na chodbě visí ze zdi dráty, a na řadě
je i kousek elektriky v obýváku, takže se z něj něco muselo dát
do mého pokoje. Štěstí, že sestra už může bydlet jinde, jinak by tento
článek asi nevznikl a místo toho by vyšel pouze krátký nekrolog.
Tak to byla moje krátká povídka z přelomu prázdnin
o tom, jak to u nás chodí. Doufám, že se alespoň někteří pobavili
tak jako onehdy já nebo tenhle článek nepovažují za ztrátu svého
drahocenného času. Kdyby měl snad někdo z vás zájem sepsat
do školního časopisu něco podobného či něco zcela odlišného,
nebojte se zeptat. Šéfredaktorky budou mít určitě radost.

Daněk

Zdroj obrázku: pixabay.com
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Když pragmatik plánuje

ZE ŽIVOTA STUDENTŮ

Deník
maturanta

Na gympl chodím už skoro osm let, a přesto jsem
prvního září vcházela do budovy školy plná očekávání
a nadějí, že tento školní rok bude něčím výjimečný.
Začnu na sobě pracovat, zavedu si nový režim,
pokusím se plánovat a nakládat s časem tak, abych
se stala co nejvíce produktivní. Předměty, které
pro mě doposud představovaly utrpení a naprostou zbytečnost, jsem nechala za sebou a nyní se
mohu věnovat jen tomu, co mě opravdu zajímá, a to
na sto procent. Všechno jsem měla nalinkované
do posledního detailu, navíc mi všichni mí vysokoškolští
kamarádi tvrdili, jaká je maturitní ročník pohoda, a tak
jsem se naladila na jejich vlnu, rozhodnuta, že se
nenechám ničím a nikým rozhodit.
Ten pocit zmizel přibližně ve chvíli, kdy jsem použila
svůj čip a vstoupila do šaten.

,,Bylo přece teprve září a to
je v podstatě jen o trochu
chladnější srpen.”
Mou první myšlenkou, když jsem procházela kolem
nástěnky a pozorovala zmatené prváky, bylo: Páni,
už jsem tu nejstarší! A za ní hned vzápětí přišla další,
daleko děsivější: Sakra, už jsem tu nejstarší.
Netrvalo dlouho a mé těžce nabyté sebevědomí maturanta, který si včas plní své povinnosti a všechno
odevzdává v daném termínu, se vrátilo do stádia nic
nestíhajícího, věčně nevyspalého mrzutého studenta,
co je rád, když si v tom všem chaosu ráno alespoň
oblékne dvě stejné ponožky.
Přicházelo to ze všech stran, a i když se mi třeba
dařilo povinnosti úspěšně odkládat „na potom,“ ten

otravný hlásek někde vzadu v hlavě, jenž neustále
opakoval: „Měla bys to udělat!“ si přes prázdniny asi
našetřil na megafon a doopravdy se snažil vytrhnout

mě z mé prokrastinační bubliny. I přesto jsem se
však do poslední chvíle snažila jej ignorovat, protože
bylo přece teprve září a to je v podstatě jen o trochu
chladnější srpen.
Tak se stalo, že jsem se ocitla v zajetí nekonečného
koloběhu. Tu písemka, tady úkol, támhle seminární
práce a každý den minimálně pět vět o tom, jak rychle
se blíží maturita a co všechno na ni ještě neumíme.
Není se tedy čemu divit, když řeknu, že se mým
hlavním zdrojem energie stal především hrneček
kávy. Někdy i pět.
Zhruba ve chvíli, kdy jsem se díky neustálému
dohánění nějakých úkolů nebo testů dostala do stádia,
v němž mé tělo bylo z jedné čtvrtiny jen chodící a mluvící kofein, začal na povrch pomalu vyplouvat strašák
číslo jedna – Maturitní ples.
Zpočátku se o něm jen mluvilo a nikdo nic nedělal,
byl to jen zkrátka takový plíživý stín v koutě našich
myslí, jenž postupně nabýval na objemu. Pod tou
tíhou začalo pár jednotlivců plány skutečně realizovat, přičemž ostatní to stále měli na háku. A pak
najednou přišla půlka října a my ještě neměli ani
objednané šerpy, nemluvě o předtančení nebo nápisu
na stužkách.
Všichni začali být nervózní, míra toho, co po nás kdo
chtěl a jak jsme na sebe vzájemně štěkali, rostla, a já

,,Budoucí maturanti, střezte se.”
se dokonce dala na experimentální léčbu – nahradila
jsem kávu čajem. Když mi však místo něj dal můj
přítel automat jen horkou vodu, brala jsem to jako
znamení a zůstala nadále věrná svému původnímu
životabudiči.
Milí budoucí maturanti, střezte se. V závěru studia
nebudete spát. Nebudete mít čas a všechno se vám
bude sypat na hlavu. Budete sobě i svému okolí
připadat krajně šílení a začnete přemýšlet, že byste
místo sebe k maturitě poslali spíše svou akvarijní
rybku, protože i ta momentálně projevuje více inteligence.
Ale jedno je jisté – v žádném jiném ročníku si neužijete
tolik zábavy a nezapomenutelných akcí a na žádný
z nich ani náhodou nebudete mít tolik vtipných
a úžasných vzpomínek, jako právě na ten maturitní.
Takže buďte v klidu. Září to jistí.

Kristýna Klazarová
Zdroj obrázku: pixabay.com
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v přechodu

Všude se mluví o nástupu
nových žáků na náš ústav, ale jen
vzácně se někdo zeptá, jak se
vlastně přechází z nižšího gymplu na vyšší. Mohlo by se zdát,
že změna spočívá pouze v záměně
čísla před „B“, ovšem opak je
pravdou, vážení. Ve skutečnosti
se jedná o dlouhodobý a depresivní proces.
Za čtyři roky na jedné škole
člověk velmi zdomácní a ví
přesně, co čekat. Ze způsobu
sezení profesora na židli pozná,
že příští hodinu může třída
očekávat písemku s pěti otázkami
s možností jednu vynechat, podle
data a postavení hvězd určit, kdo
půjde dnes k tabuli, a v závislosti na síle odlesku plešky vycítit
kantorovu náladu. Ví, se kterým
vyučujícím může vtipkovat, a který
naopak za nechtěné vyrušení píše
mínuska do klasifikačního sešitku.
Jednoduše řečeno, už v tom umí
chodit.

A pak BUM. Stejná škola, stejný
kolektiv spolužáků, ale najednou
je všechno jinak. Všichni učitelé
mají vlasy (někteří z nich až moc),
profesorka si zvykne celou hodinu
stát a celkově se v těch lidech
sakra vůbec nikdo nevyzná. A aby
to mohlo být ještě horší, vaše
ego utrpí několik ran v jednom
týdnu naráz. Perfektní znalost lidského těla neznamená nic, pokud
nepoznáte třtinu křovištní podle
listu, filosofické cítění a perfektní
rozbor knih nepřebije neznalost
rozdílu mezi melodramatem
a melodramem. V polovině měsíce
začínáte propadat panice a velice
vážně uvažovat o cestě oranžové
vesty.
Na konci září jste již smíření s vidinou, že vaše dříve nejoblíbenější
předměty
se
proměnily
na pětačtyřicet minut zaujatého pozorování ručiček hodin
a kreativního kreslení abstraktních uměleckých děl do sešitu.

Když už si zápisky vedete, tak
jen kvůli kamarádovi, jenž se
radši hodil marod. Díky několika
špatným známkám z matiky se
utvrdíte v odhodlání vydat se
humanitním směrem, než vás
o opaku přesvědčí trojka z češtiny.
Dostanete se do stavu naprosté
otupělosti a kofeinové závislosti.
Přijde říjen a vy se neskutečně
naštvete. Opravdu se vytočíte
a do žil vám vstoupí adrenalin
a tvrdohlavá umanutost dokázat
té bandě ze sborovny, že jste
v biologii a češtině opravdu dobří,
ukázat, že všechna minulá sláva
nebyla zbytečná a vy se vracíte
do hry. Vzdáte se svého jednoho
či čtyř oblíbených seriálů
a chronického zírání do zdi, zvednete zadek, uvaříte páté kapučíno,
vytáhnete zaprášenou učebnici a
z dalšího testu dostanete jedničku.
A postupně, pomalu, ale jistě
si na gymplu zase připadáte jako
doma.

Natália Kudrnová
Zdroj obrázku: pixabay.com
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Kvinta

Cestování

Telčské památky

jako z pohádky...

Léto a prázdniny utekly, proč si ale nepřipomenout skvělé počasí a zážitky
z krásných letních dnů? Já osobně jsem navštívila město Telč a pomocí
fotek bych vám ho chtěla představit.

Jak jistě víte, Telč je malé městečko asi s pěti
tisíci obyvateli, které se nachází v kraji Vysočina.
Proslavilo se především svým nádherným náměstím
a historickým jádrem zapsaným na seznam UNESCO.

Nesmím zapomenout na významnou památku, již
jsme nemohli vynechat – telčský renesanční zámek,
který patří do historické části Telče a ve kterém
můžete uvidět naprosto luxusní ozdobné stropy. Dále se může pochlubit nespočtem pohádek
a filmů, jež se v prostorách zámku natáčely, například
film Bathory, Pyšná princezna či Jak se budí princezny.
Dále jsme navštívili telčské podzemí se zajímavými
světelnými efekty a temnými, úzkými chodbami. Taktéž zde
promítali krátkometrážní film, ve kterém byly umělecky zachyceny nejkrásnější zákoutí tohoto malebného městečka.

Nakonec jsme se vyšplhali do 145 schodů na vyhlídkovou věž sv. Jakuba, ze které jsme měli kouzelný výhled na téměř celé okolí. Pak už zbývalo skočit si
na výborný oběd, a i když jsme určitě neviděli všechno,
jeli jsme zase někam dál zkoumat krásy naší vlasti.

Veronika Motlová
Zdroj fotografií: soukromý archiv
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Sobotu 8. října roku 2016, tedy den našeho
odjezdu do Francie, bych rozdělil na tři základní fáze.
Fáze první: Toto stádium se projevuje upadáním
do lehce depresivní podzimní nálady. Běžné jsou projevy ospalosti a podrážděnosti způsobené brzkým
vstáváním na autobus. Student je taktéž velice nerozhodný a nejistý ve výběru obsahu svého zavazadla, s čímž
se spojuje i výskyt samomluvy. Jako příklad si můžeme
uvést následující věty: „Kam jsem sakra zašil ten kufr?“
„Mám jim koupit litrovou, nebo půllitrovou Becherovku?“
„Mám dost trenek a ponožek?” „Tři nebo čtyři řízky?“
Fáze druhá: V této části padá z našeho subjektu prvotní
nervozita a začíná se zabydlovat v autobuse. Člověk
je samozřejmě tvor společenský, takže se zapojuje
do hromadných konverzací a ochutnávek všeho, co hodní
spolužáci nabídnou. Počáteční dobrá nálada se ale po
nějaké době začíná vytrácet, a tak se studenti raději
obrací ke svým elektronickým „miláškům“. Zejména blížící
se hranice České republiky a Německa naznačují, že by si
všichni měli užít poslední chvíle s internetem. Fáze třetí:
Ranní podrážděnost po dvanácti hodinách strávených
v pojízdném vězení vrcholí ve večerní úzkost. Všechno
vás štve, potřebujete na záchod, otravné spolužáky
s nepříjemným smíchem slyšíte i přes sluchátka a ještě

,,Český student, to přece není
žádné ořezávátko.”
ke všemu vám touto dobou došly všechny filmy. Cedule
s nápisem „Bitche“ pro nás znamená vysvobození.
Nastává čas dojemného shledání a socializace!
Úvodní francouzskou „líbačku“ střídá moje
oblíbená věta: „Hello, my name is Jacob and I don’t speak
French. Aber Ich spreche auch Deutsch.“ (Městečko
Bitche se totiž nachází blízko hranic, a tak zde není
problém domluvit se německy.) Po krátké cestě autem
z místa vyzvednutí se rázem ocitám v obývacím pokoji
mého korespondenta, kde na mě čeká seznamování se
zbytkem rodiny. Velice rychle se začínám cítit jako jeden
z nich. Vlastně si tak trochu připadám jako nově pořízené
štěně. Všichni na mě koukají, dostávám svou první misku
žrádla, nevím kam můžu jít na záchod a kde mám pelíšek.
Jen k mé smůle mě tu zatím nikdo nehladí. Nabídka vína
k večeři mi naznačí, že tady se opravdu budu cítit jako
doma!
Někdo by si myslel, že po této vysilující cestě
půjdeme rovnou spát, ale opak je pravdou. Český student,
to přece není žádné ořezávátko. A proto hned po večeři
vyrážíme na seznamovací večírek spolu s ostatními
a jejich kamarády do místní oblíbené hospůdky zvané
„Caaps“, která tento týden patří jen a jen nám. Když pomineme fakt, že se člověk musel párkrát za večer vracet

zpět pro ztracené boty kvůli lepivosti místní podlahy, tak je
to velmi útulné místo s obrovskou variabilitou. Potěšující
byla pro nás navíc skutečnost, že francouzský seznamovací večírek má téměř totožný průběh s tím českým.
O to lépe se nám druhý den vstávalo na celodenní program s našimi korespondenty.
Kromě pořádání seznamovacích večírků měl
náš výlet samozřejmě také jiné cíle. Těmi primárními, kromě navázání nových kamarádských vztahů, bylo
poznání místní kultury, zvyklostí a celkově každodenního
života. Z hlediska historicky a kulturně edukativního
musím vyzvednout návštěvu místní Citadely, kde na nás
z každého zákoutí této pevnosti dýchala atmosféra dob
minulých. Dále sklárnu v Meisenthalu, kde si všichni mohli
na chvíli zkusit, co obnáší stát se mistrem tohoto řemesla.
Jednoznačně nejvíce zábavy skýtala bobová dráha
a závěrečná návštěva města Štrasburk.
Součástí našeho programu byla i exkurze
do místní školy a rovněž účast v hodinách. Musím říci,
že nás všechny rozhodně překvapil systém ve školství.
Forma výuky je velmi rozdílná od té naší „komunikativní“,
kde má každý student místo pro svůj názor. U nich naopak
učitel celou hodinu vypráví a jen výjimečně pustí někoho
ke slovu, takže to celé spíše působí jako teoretická
hodina v autoškole. Jako velké zklamání v chlapecké části
zájezdu také považujeme fakt, že téměř všechny hezké
spolužačky našich korespondentů se nachází ve stavu
zadaném.
Velmi důležité téma je samozřejmě i jídlo. Zde
platí obecné tvrzení, že Francouzi jedí bagety téměř
ke všemu a se vším. Radím vám dobře, pokud se někdy
náhodou ocitnete ve francouzské rodině a někdo vám
nabídne tuto pochoutku například s džemem, rozřízněte
nejprve pečivo napůl a až poté nanášejte vrstvu vámi
zvoleného „vylepšováku“ dovnitř. Já jsem si třeba jako
pravý buran namazal máslo na vršek bagety, čímž jsem
si vysloužil šklebivý úsměv od zbytku rodiny a následné
školení toho, jak se to správně jí. Co se týče dalších
pověstných pochoutek typu slávky, šneci a ústřice, tak
rodiny jsou v tomto velmi ohleduplné a rozhodně vám
žádné takové překvapení bez vašeho souhlasu nepřipraví.
Nyní bych rád řekl něco pro případné budoucí
zájemce o podobný zájezd. Nebojte se toho, že zde
existuje nějaká jazyková bariéra. V dnešní době se opravdu s velkou většinou studentů domluvíte anglicky. Navíc
to jsou všechno mladí a milí lidé, jako my, kteří si tuto
výměnu užívají a rádi poznávají nové lidi. Jsem si jistý,
že při tomto zájezdu se vytvořilo mnoho dobrých přátelství
a já osobně už se moc těším, až se s většinou „Frantíků“
opět v létě setkáme.
Na závěr chci poděkovat učitelskému triu
ve složení profesorek Minářové, Peškové a Kollertové,
které se o nás krásně staraly během výletů a sdílely
s námi studenty velice přátelskou atmosféru.

Jakub Musil
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Cestování

Jedeme do Francie!

Cestování

Veselé zrcadlo

na DAMU

Jaký lepší divadelní zážitek by si člověk mohl přát, než navštívit
se svým souborem Divadelní fakultu Akademie múzických umění
v samém centru hlavního města? Snad jen zahrát zde vlastní
představení, přenocovat tu a moci se účastnit mnohých vystoupení a workshopů. A to vše se nám poštěstilo během posledního víkendu, takříkajíc nabitého zábavou a cennými zkušenostmi.
Nervozita, kterou jsme si zajisté všichni sobotního rána prošli, se
nakonec bez okolků rozptýlila, neboť jsme se svou Wernischáží sklidili úspěch. Ač se pár chybek pochopitelně vloudilo, představení
zanechalo celkově dobrý pocit, a to jak v řadách diváků, tak v nás
samých. Tím však senzační den ani zdaleka neskončil.
Menší bloudění sítí chodeb nás dovedlo až na seminář „Site specific“, který nás vytáhl
do turisticky rušných ulic Prahy. Zde jsme podrobovali nic netušící davy lidí pozorování a zkoumali jejich reakce na podněty, jež se jim zdály nesrozumitelné až nesmyslné. Mimo jiné nám tato velice zajímavá činnost jistě pomohla také s odbouráváním
trémy.
Seminář tvůrčího psaní nám pak přinesl lepší uvědomění rozdílu vjemu textu
čtenářem a jeho autorem. Pomocí autorského čtení jsme si pak zkusili metodu, která
se k rozvoji tvůrčího psaní používá. Sezení bylo bohužel příliš krátké, než abychom se
do dané problematiky lépe vnořili a podrobili analýze všechny vlastní výtvory.
Za zmínku jistě také stojí skupina recitátorů, která nás k večeru svými výkony mile
překvapila – až oslinila. Toulky noční Prahou poté završily uplynulý nezapomenutelný
den více než příjemně. A tak, když jsem zpět, pln dojmů, vřele doufám, že nás mnoho
takovýchto zážitků ještě čeká.

Matouš Pavlík
Zdroj fotografií: David Komínek

Cesta časem

ve vodách československého fandomu
V České republice každoročně probíhá spousta různých akcí pro příznivce sci-fi a fantasy literatury.
Pokud se toužíte setkat se svými oblíbenými spisovateli,
není nic jednoduššího než vyrazit na con (convention, setkání fanoušků). Těch se každoročně odehrává
několik. Letos bylo možné 24. 9. v Městské knihovně
v Praze navštívit hned dva - CONiáš a Parcon. Zatímco
na Parconu se především vyhlašovaly výsledky různých
literárních soutěží (Rokle šeré smrti, Cena Karla Čapka),
CONiáš se nesl v duchu různých přednášek od tuzemských autorů. Výjimku tvořila beseda s britskou autorkou Samanthou Shannon, která zahajovala linii Parconu.
Největším zážitkem pro mě byly dvě přednášky.
První z nich, s názvem Tvůrce času od Jiřího W. Procházky,
se po několika otázkách zvrhla v povídání o cestování,
o životě a o tom, že je dobré jako spisovatel zažít vše
na vlastní kůži. Na vyprávění o tom, jak se autor společně
se svým kamarádem (jeden v kožených černých botách,
černých kalhotách a křiváku, druhý v armádním obleku)
vydali na Černý most shánět Romy, většina z účastníků

přednášky rozhodně nezapomene.
Druhá přednáška nesoucí název Časové
skoky a mentální bloky probíhala zcela odlišně. Leoš
Kyša představil několik případů, kdy lidé „cestovali
časem”, například hipster z roku 1940 nebo dvě ženy,
které neuměly francouzsky. Na konci se také našel čas
na diskusi o různých vědeckých teoriích a výzkumech.
Po celou dobu vládla v knihovně příjemná
atmosféra. Ačkoliv CONiáš nepatří mezi největší akce
u nás, rozhodně by si jej příznivci literatury, hlavně té
tuzemské, neměli nechat ujít.
Pokud jste CONiáš propásli, můžete se
alespoň těšit na další akci FénixCon, který proběhne
2.-3. prosince v Brně. Zde se objeví například Františka
Vrbenská, Jan Kantůrek, Leonard Medek nebo František
Novotný.

Klára Chudá
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Splněný sen, i tak by se dal nazvat den, kdy do České republiky přijel herec, jenž ztvárnil jednoho z hrdinů
mnoha fanoušků po celém světě. Ani teď stále nechápu, jak se organizátorům Festivalu Fantazie v Chotěboři setkání fanoušků fantasy, sci-fi, anime a dalších žánrů - podařilo hvězdu takového formátu přesvědčit, aby se přijela
podívat do naší malé zemičky v srdci Evropy.
V pátek 8. července byla na programu kina beseda v angličtině s Christopherem Judgem neboli Teal’cem.
Ano, tím Teal’cem, z té Hvězdné brány. Ostatně on byl celý 21. ročník tak nějak průlomový. Poprvé jsem byla na této
akci úplně sama a užila jsem si ji se vším, co nabízela. Sice se našlo několik rýpalů, kteří nechápali, jak někdo může
být ochoten zaplatit tolik peněz, aby se mohl s někým setkat, nechat se vyfotit a prohodit pár slov. Mně osobně
bylo po oznámení jeho příjezdu naprosto jedno, jak velkou část z letní výplaty budu muset obětovat. Chtěla jsem
na všechny besedy, vlastnit fotku i podpis, což se mi nakonec podařilo.
Hned jak vstoupil na pódium, ozval se obrovský jásot a potlesk, který Chotěboř ještě nikdy nezažila. Chris
rozdával úsměvy na všechny strany, vtipkoval a byl neuvěřitelně milý, ne jako ten zamlklý Jaffa ze seriálu. Celá
dvouhodinová beseda, na které se probíraly i věci ne úplně uveřejnitelné, utekla jako voda a focení již klepalo
na dveře. Abychom jen nervózně nepostávali, povídali jsme si např. o hře Pokémon Go, zrovna se objevila na trhu.
Nikdo v té chvíli samozřejmě netušil, jaký poprask aplikace způsobí. Ale už jsem byla na řadě, Chris mě vzal kolem
ramen, úsměv, cvak, krátké rozloučení a zase jsem šla. Na to ani ne dvacetivteřinové setkání budu vzpomínat celý
život. Potkala jsem hrdinu, kterého jsem v dětství vídala každý den v televizi a který tvořil důležitý dílek tak kultovního seriálu, jakým je SG1.
Myslela jsem si, že krom zítřejší další besedy, tentokrát s překladem do češtiny, a podepisování fotky ho
už nebudu mít šanci potkat. Jenže náhody se dějí. Večer si to za námi nečekaně nakráčel do proslulého baru Velký
Voči hned za kinem s tím, že musí pokračovat s ochutnávkou českého piva, již započal už při besedě. S Chrisem jsem
tedy strávila nezapomenutelnou noc, kdy jsem s ním seděla u jednoho stolu a spolu s pár dalšími šťastlivci jsme do
rána vykládali o všem možném.
Předloňský rok jsem si po návštěvě herce Paula McGilliona říkala, že ho někdo jen těžko překoná. Pokud se
však bude historie opakovat, nemůžu se dočkat dalšího FFka.

Eva Lipenská
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Cestování

O jednom
nezapomenutelném
setkání

Japonský koutek

Ohayou!
V tomto čísle Gympláka pro vás máme další typ japonského písma, který
je ze všech nejkomplikovanější a také nejzajímavější. Dále si konečně
řekneme, co je to anime, a dozvíte se o skvělém japonském režisérovi.

Kanji

opravdu rozsypaný čaj?
Kanji [kandži] je poslední znakový systém, který japonština využívá a který se taktéž vyvinul z čínských
znaků. Každý znak má oficiálně dvě čtení (mnohdy jich má ale víc) – sinojaponské (z původní čínské
výslovnosti) a japonské. V běžné japonštině se využívá až přes dva tisíce znaků a nezapomeňte
ještě na již známé abecedy hiraganu a katakanu. Každý znak kanji je tvořen z jednodušších znaků
– radikálů. Těch je kolem dvou set a dají se podle nich hledat jiná, složitější kanji. Abyste si to lépe
představili, ukážu vám radikál a pár znaků, ve kterých tento radikál můžete najít:

Radikál:
Znaky:

人 (hito – člověk)
今 (ima – teď) 答 (kotae – odpověď)

茶 (cha – čaj)

Slovníček

名前
犬
私
花

Namae

Jméno (Onamae wa? – Jak se jmenuješ?)

Inu

Pes

Watashi

Já (Watashi no namae wa… - Jmenuju se…)

Hana

Květina

Ze světa anime – Noragami

Pro ty, co s pojmem „anime“ ještě nejsou obeznámení: jedná se
o označení pro japonské animované filmy a seriály, které se v mnohém
liší od těch našich.
Jistě si všichni vybavíte seriály jako Naruto, Pokémoni či Král šamanů,
pokud ale chcete zkusit nějaký méně typický, určitě bych vám ráda
doporučila dvanáctidílné anime Noragami.
Řekla bych, že díky svým bojovým scénám, lehce (bohužel opravdu
jen lehce) romantickou zápletkou a nenáročnému humoru se hodí téměř
pro každého studenta, který si chce odpočinout a zkusit něco nového.
Dále bych pochválila skvělý výběr hudby a nádhernou kresbu. Navíc,
pokud vás zajímá japonská kultura, myslím, že vás seriál uvede do světa
japonských božstev.

Veronika Motlová

Zdroj obrázku: http://www.csfd.cz/film/360610-noragami/prehled/
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magického realismu

12. října by své 53. narozeniny oslavil talentovaný japonský režisér a scénárista
Satoši Kon. Když v roce 2010 zemřel, šokovalo to nejen jeho skalní příznivce, ale i celý
anime průmysl. Proslavit se tak rychle tak málo snímky se nepodaří jen tak někomu.
Kon začínal jako mangaka, autor komiksů, ale již od začátku tíhl spíše k animované tvorbě.
Když v roce 1997 debutoval jako scénárista, takřka přes noc se z něj stal nejznámější tvůrce
v Japonsku.
Jeho první známější snímek, Perfect Blue (パーフェクトブルー Páfekuto Burú),
adaptace stejnojmenné knihy od Jošikazu Takeučiho, sklidil obrovský úspěch jak u diváků,
tak u kritiky. Sleduje příběh členky hudební skupiny, která se rozhodne stát herečkou. Nejen
že se toto její rozhodnutí fanouškům nelíbí, navíc to vypadá, že ji někdo pronásleduje.
Pro Kona je už od prvního filmu typické prolínání reality a skutečnosti. Konkrétně zde se
prolíná skutečný život herečky s příběhy z filmů, ve kterých hraje.
Světem slavných se režisér zabývá i ve svém dalším díle, nazvaném Herečka tisíciletí
(千年女優 - Sennen džójů). Životní příběh jedné herečky, podaný prostřednictvím natáčení
dokumentu, by se mohl zdát podobný Perfect Blue, ovšem představuje spíš sentimentální
vzpomínání na mládí, na první roli, hledání lásky a mnoho dalšího. Čím hlouběji se hlavní
hrdinka noří do své minulosti, tím více se smazává hranice mezi oběma časovými rovinami.
Kvalitu Herečky tisíciletí dokládá mimo jiné poměrně vysoké hodnocení od diváků - 82 %
na CSFD a 8.34 na MyAnimeList.
Nejznámější a podle mě také nejlepší Konův film je jednoznačně Paprika (パプリカ
- Papurika). Sice se nedrží úplně věrně své předlohy, skvělého románu od japonského spisovatele Jasutaky Cucuie, nicméně se mu i tak podařilo získat si i ty diváky, kteří knihu četli.
Autor stvořil svět, ve kterém lze pomocí speciálního přístroje pronikat do snů a například tak
léčit duševní choroby. Jednoho takového přístroje se zmocní neznámí snoví teroristé. Hlavní
hrdinka Acuko Čiba se jako Paprika společně s detektivem vydává do snů, aby přistroj získala zpět. Poměrně kontroverzní snímek plný absurdních obrazů a skvělé hudby získal mimo
jiné řadu ocenění, včetně Public’s Choice Award na Montréal Festival of New Cinema.
V současné době se pracuje na dokončení posledního Konova scénáře, který by měl
nést název Dreaming Machine (夢みる機械 - Jume Miru Kikai). Za svou krátkou kariéru se
Kon vrací stále k těm samým tématům - skutečnost, sny, představy, minulost a přítomnost.
Za svou krátkou kariéru stihl získat mnoho věrných obdivovatelů, kteří na něj i po jeho smrti
stále vzpomínají.

Klára Chudá
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Japonský koutek

Animovaný svět

Rozhovor

,,You have to find your passion in
your life and devote your time to
that,” tvrdí Sabina, slovinská studentka v Ústí nad Orlicí
Hi, Sabina. tell me something about you. Where are you from and why are you
in Czech Republic?
Ahoj. My name is Sabina Intiher and I come from the eastern part of Slovenia, a small village called Žetale.
I am on European Voluntary Service (EVS) in Ústí nad Orlicí. My passion is art, music, travelling
and meeting new interesting people.
What is EVS about? Can anyone go anywhere? Or how does it work?
European Voluntary Service is an opportunity for youngsters from seventeen years old until the age of
thirty to go abroad and work as a volunteer for 2 weeks up to 12 months in a non-governmental organization. Beside that the hosting organization covers your
accommodation, food and pocket money. And the most important thing is that you learn new things, meet new friends, gain
new competences and force your mind to make the step in
some other dimension, out of your daily routine and comfort
zone that you were living in before. You can read more about
EVS at www.europa.eu
What do you miss the most about Slovenia?
The smell of mower in the summertime and dry straw breeze. :) I do definitely miss my friends and local
fresh food from our family garden. If I could have something from Slovenia here that would be a homemade
strudel from my grandma’s kitchen each Friday.
Is there any difference between Czech and Slovenian
people?
I would say yes. We Slovenians are pretty positive people, always
trying to help foreigners, hospitable and always trying to find
something good and interesting in other cultures. I am not saying that
all characteristics that I mentioned are not similar here. I have really
great experiences with Czech people and community here, but on
the other hand I have had experiences that Czech people are more
reserved and with colder temperament in comparison to our warm
temperament in the south.
Do you have any life motto? And what do you do in
your free time?
For me it’s hard to answer about a “motto” question because in my note
book I have a list of different mottos and I am still adding new ones.
One that is really close to my mind-set is that you have to find your
passion in your life and devote your time to that. My passion is art and
it is a part of my voluntary job and free time now. In my free time I draw
mandalas and practice yoga techniques. I have Jin Jang Art Sabina
Intiher brand and you can find me on Facebook with this name. I also
like spending my time at cafeterias with my friends, listening to some
good music and traveling a lot. During EVS I have some free days
and I have already gone to many places in the Czech Republic (Litomysl, Nachod, Prague, Brno, Častolovice
etc.), Poland, Austria, home in Slovenia. And I am also going to Germany, UK, France etc. soon.
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What place in Ústí do you like and why? Can you recommend any place for relaxing?
I like Café MAX because of amazing offers and a style of the
bar, the best pizzas in Hernychova vila and and all the green ,,I will buy and drink only
places around Ústí nad Orlicí where I can go and relax .
czech beer.’’
In the summertime I spent my time cycling away from
the town and discovered routes to Lanšperk and so on…
If I want to do some easy hiking I like to go on Andrlův chlum and watch the whole landscape of Ústí from the
top of the hill. And one more thing that I like is the train station. I can always get to some nice cities, castles
and gardens in the Czech Republic or abroad from there. :)
How do you like Czech beer? And what about Czech
cuisine?
Oh my, I am glad that you talk about the beer. I am impressed with
your varieties of many different brands and tastes. I have already
found the best taste of lager for me and I think that in the future after
returning back to Slovenia I will buy and drink only Czech beer. Hehe.
Czech cuisine is very similar to Slovenian yet we eat more vegetables.
I like marinated sirloin because of different types of ingredients on the
plate at the same time. What I don’t like is sweet poppy seed pasta.
It’s too much sugar in it for the main meal. :)
What would you say to students to the new school
year?
I would like to say that you have to go abroad when you are young,
wild and free. It will bring you so many unbelievable experiences and
open your horizon. Travel, dare to try new things and learn from the
mistakes that you make on the road in your life. Feel free to write me
for some more information about Slovenia or EVS in my village Žetale
(s.intiher@gmail.com). You are very welcome.
Sabina

Nikola Vyhnálková
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Fotostrana

Francie 2016
Zážitky z Bitche
v obrazech
Zdroj fotografií: Sára Mejdrová, Eva Minářová
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Knihy, filmy, seriály

Pošťák vždycky
zvoní dvakrát
Autorem tohoto detektivního románu je irský spisovatel James
Mallahan Cain. Tuto knihu po dlouhá léta lidé odsuzovali, jelikož
překypuje (ostatně jako většina autorových románů) sexualitou,
násilím a zločiny.
Tento děj bych shrnula ve rčení: „Na každou svini se vaří voda.“
Ve zkratce: kniha se točí okolo přitažlivého Franka, jenž pracuje
v motorestu a společně s Corou, která je milenkou Franka a
ženou majitele motorestu, zabije jejího muže. Poté následují
různá obvinění, nevěry a násilí, která jsou nakonec překonána
a „šťastný“ pár spolu čeká dítě a odjedou k moři. Při odjezdu
do nemocnice je ale potká autonehoda.
Přežijí to všichni? Nebo nikdo? Dozví se někdo pravdu o vraždícím
páru? To vše se dozvíte v této čtivé knize plné zvratů a nečekaných
událostí. Zajímavostí je, že se v ní žádný pošťák nevyskytuje,
ovšem název zde má jiný význam, poučnější.

Svět podle Garpa
Tento román doporučuji. Nejen protože patří do našeho
maturitního seznamu, ale protože je vskutku šokující. Napsal
jej známý současně žijící americký spisovatel John Irving.
Děj vypráví o šokujícím životě spisovatele T. S. Garpa,
od jeho neobvyklého početí a života s velice svéráznou matkou, jež se proslavila díky jedné knize a později se stala vůdkyní
feministického hnutí. Dále o proslavení Garpa jako spisovatele,
jeho ženě Heleně, jejich dětech a nečekaných osudech všech
postav, které jsou vždy pečlivě dotvořeny.
Osobně se mi líbilo nejvíce, že jsem nikdy do poslední chvíle
nevěděla, jaký zvrat v knize nastane, vždy v ní bylo něco
nečekaného a naprosto zarážejícího, což mě neustále nutilo
číst dále a říkat si: To snad není možné.

Pláň Tortilla
Často opomíjená novela od velice dobrého amerického
spisovatele Johna Steinbecka. Tato kniha je plná humoru,
ale zároveň i neštěstí, ze kterého plyne moudro, jež vás osloví.
Vše se odehrává v malém městečku v Mexiku. Děj vypráví
o životě Dannyho, poválečného tuláka, jenž zdědil 2 domy,
a jeho přátelích. Tato vyděděná parta si stále užívá života, hýří,
mají rádi víno a provádějí spoustu nezákonných lumpáren,
které vás nutí se každou chvíli popadat za břicho. Sebevíc je
tato kniha humorná, končí tragicky, krátce poté, co se Danny
chce vrátit zpět ke svému starému životu.
Na tomto příběhu se mně líbilo, jak se svérázné paisanos
vydávají na cesty, kde poznávají samy sebe, své vlastní já.
Jsou zde velice patrné rozdíly mezi chudými a bohatými.

Kristýna Kropáčková
Zdroje: http://zapnimozek.cz/wp-content/uploads/kniha-postak-vzdycky-zvoni-dvakrat.jpg,
http://www.odeon-knihy.cz/wp-content//svet-podle-garpa.jpg, http://www.antikvariat-liberec.cz/fotky24722/fotos/_vyr_5561knihy_047.jpg
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(cesta)

Na tento sedm let starý dramatický snímek jsem narazila díky videu
„5 nejdepresivnějších filmů“ a právě Cesta mě zaujala nejvíce. Příběh je
na motivy stejnojmenné knihy od Cormaca McCartyho. Režie se ujal John
Hillcoat, jenž má na svědomí třeba snímek Země bez zákona s Tomem
Hardym v hlavní roli.
Děj je zasazen do období po apokalypse, která zničila všechno
živé, včetně úrody. Mnoho lidí zemřelo při katastrofě. Ti, kteří přežili, si buď
dobrovolně vzali život, nebo se snažili přežít. Co to je ale za život? Lidé
hladoví, nemají pořádné oblečení, dokonce se objevuje kanibalismus. Filmem
nás provází dvě hlavní postavy – otec (Viggo Mortensen) a syn (Kodi SmitMcPhee). Sledujeme jejich cestu na jih, kterou jim ztěžují různé nepříjemnosti.
Ať už je to hlad, zima nebo setkání s lidojedy.
Výše zmíněnou knihu jsem nečetla, takže nevím, jak se povedlo
příběh zpracovat do filmové podoby, musím ale říct, že je toto dílo natočené
velmi dobře a místo mezi nejdepresivnějšími filmy mu určitě patří a to hlavně
díky pochmurné atmosféře, jež na mě dýchala po celou dobu. To vypovídá
o skvělé práci s efekty – všechno se odehrávalo v šeru, jako by byla celá
krajina zahalena do temné mlhy. Všechno ještě výborně dokreslovala hudba.
Výkony herců byly skvělé – v potrhaném oblečení, pohublí, špinaví a zarostlí
působili velmi věrohodně. V maskérně si s tím museli dát určitě hodně práce
Na The Road mi vadila jenom jedna věc – konec. Ten mi přišel celkem
unáhlený a nevysvětlený. Po zhlédnutí jsem měla totiž plno otázek, na které
se mi ale neodstavila odpověď. Jinak vám film doporučuji, ale pozor, abyste
z toho nebyli frustrovaní! Přece jenom na ději není nic moc pozitivního.

Petra Wollmannová
Zdroj: http://www.csfd.cz/film/233126-cesta/prehled/

Lucifer
„Na počátku byl anděl Lucifer vypovězen z nebe a odsouzen,
aby navěky vládl peklu. Dokud se nerozhodl vzít si dovolenou…“
Touto předmluvou začíná seriál vyprávějící příběh samotného
Lucifera, pána pekel. Lucifer je už znuděný svou prací, a tak se
rozhodne rezignovat a začít pozemský život ve městě andělů - Los
Angeles. Později se rozhodne nabídnout své služby a schopnost
přimět lidi odhalit své nejniternější tužby místní policii, kde se pouští
do spolupráce s detektivem Chloe Deckerovou. Zároveň však musí
čelit svému starému životu a faktu, že ho jeho otec Bůh chce zpět
v pekle.
Podle všeho, co jsem slyšela, Lucifer svou komiksovou předlohu příliš nepřipomíná, ale jako další ze série
krimi seriálů s dvojicí vyšetřovatelů, kdy jeden není od policie a je na něm něco divného, to funguje dobře.
Ironický hlavní aktér s tváří Toma Ellise je sympaťák a Lauren German ztvárňující jeho partnerku ho skvěle
doplňuje. Ostatně i další postavy jako Luciferův bratr Amenadiel, psycholožka Linda nebo Chloeina dcera
Trixie vás nebudou nudit. Jsem ráda, že tu nechybí vtip, hlavně scéna na svatbě byla skvělá. A pokud znáte
alespoň trošku křesťanskou teologii, pobaví vás ještě víc. Celkově řadím pilot na vrchol celé první série,
v dalších dílech kvalita mírně klesla, stále se ale tento počin drží dost nad průměrem. Velkým plusem je
naprosto odzbrojující hudba, která skvěle dokresluje právě probíhající scény. Obrovský potenciál vycítíte
ihned. Pokud tedy hledáte malinko temnější americkou kriminálku, s Luciferem nešlápnete vedle.

Eva Lipenská
Zdroj: hitfix.com
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The road

Školní Akce

Jídlo, jídlo a jídlo,
aneb Adaptační kurz 1.B
Jistě mi dáte za pravdu, že sednout si k počítači a napsat krátkou reakci či zprávu o nedávno uskutečněné
události není zas tak těžké. Oné akce se vlastně ani nemusíte zúčastnit, stačí pochytit pár základních informací,
dodat obrázky od profi fotografa a článek je na světě.
Ovšem existují případy, kdy se nestranný popis jednoduše a prostě nehodí. Některé příležitosti potřebují,
ba přímo vyžadují pohled zevnitř, pohled jedné či více osob, pro něž se jedná o srdeční či jinak důležitou
záležitost. A zrovna do hodnocení cizího adaptačního kurzu, na němž se tvoří a vyvíjí první třídní pouta, kamarádství na celý život a vztahy s učiteli, jsem neměla odvahu se pouštět.
Proto jsem oslovila přímo samotné primu, která se s vámi podělí o své zážitky tak, jak je doopravdy vnímala.
Jak vlastně kurz probíhal a co novopečeným studentům nejvíce utkvělo v hlavě?

Natália Kudrnová
Varvara: Cesta začala už na nádraží, kde se děti rozloučily se svými rodiči a vyrazily na dlouhou cestu
autobusem. Když poprvé vystoupily tak se vydaly do muzea Orlických hor, kde plnily různé zajímavé úkoly.
Aneta: Dali jsme si zmrzlinu a vyrazili do Říček.

Varvara: Potom je čekala dlouhá cesta na chatu. Deseti kilometrová trasa jim dala teda zabrat.
Cestou klidně hrály různé hry, a dokonce si stihly smočit si nohy v řece!
Tereza: Asi po pěti hodinách jsme konečně dorazili na místo. Všechny naše věci už tam na nás čekaly.
Rozlosovali nás na pokoje a my se šli ubytovat. Po dobré večeři, ke které byl kuřecí plátek s bramborami,
jsme si došli pro pastelky a začal večerní program pod vedením paní profesorky Bartošové. Nejprve nám
řekla něco o základech slušného chování a potom…
Po ranním probuzení byl venku krásný slunečný den. Oblékli jsme se a šli na snídani. K té byly
švédské stoly. Najedli jsme se a vyrazili na túru.
Aneta: Došli jsme až k Pěticestí,kde jsme si zahráli pár her. Vraceli jsme se černou sjezdovkou.
Tereza: Při cestě zpátky jsme scházeli černou sjezdovku. Někdo kutálel sudy a někdo jel zase
po zadku. Na oběd jsme přišli včas. Odpoledne jsme měli za úkol zpracovat některé z příběhů určených
na 17. listopad. Večer jsme zapálili oheň a zazpívali si pár písniček.
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Tereza: Uteklo to rychle a nás čekala zpáteční cesta.

Varvara: Cestou hrály další hry, a dokonce si zazpívaly a vylezly na pevnost! A stihly se podívat na
slavnou pevnost Hanička. A v autobuse mile překvapily paní učitelky tím, že si zazpívaly.
Tereza: Nastoupili jsme do autobusu. Domů jsme se vrátili všichni v pořádku.
Aneta: Uteklo to strašně rychle, ale celá třída si to užila. Byly to krásné tři dny, kdy jsme měli možnost
poznat nové spolužáky a také naší paní učitelku Jiřinu Doležalovou.

Varvara Žukova, Aneta Pražáková, Tereza Brožková

Jak jsme (ne)jely
do Chrudimi...

Předávání cen Školního
časopisu roku 2016

Je středa pátého října, hodinky ukazují přesně 15:00
a já a Verča společně spěcháme na hlavní nádraží
v Ústí nad Orlicí, nutno podotknout, že Dukla se nachází
na opačném konci města. Přemýšlím nad tím, proč nás vlastně
nenapadlo se domluvit s Týnou, že bychom jely společně autem.
S tím už ale nic nenaděláme, a tak pokračujeme dál, aby nám
v 15:23 neujel rychlík do Pardubic. Cestou píšu „spolušéfredaktorce“,
aby mezitím koupila jízdenky.
Do toho všeho začalo pršet a foukat, což nás vůbec nepotěšilo,
vzhledem k tomu, že teploměr ukazoval něco okolo osmi stupňů.
Chvilku po čtvrt na čtyři jsme se konečně dopotácely na místo určení, kde nám Týna s lístky na vlak
oznámila, že už má dvacet minut zpoždění. To nám absolutně rozhodilo celý náš plán a vyšlo nám z toho,
že buď bychom ani nestihly vlak z Pardubic do Chrudimi, nebo se na předávání otočily na podpatku a zase
jely zpátky.
Tak jsme nakonec skončily v cukrárně, debatujíce o tom, jak náš školní časopis asi dopadl. O týden
později mi paní profesorka do třídy přinesla výsledky. V kategorii Žáci střední školy jsme skončili na skvělém
druhém místě a postoupili do republikového klání! Tímto bych ještě jednou ráda poděkovala všem, kteří se
podílejí na vzniku Gympláka.

Petra Wollmannová
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Školní Akce

Aneta: Ráno opět rozcvička, tentokrát ale povinná. Nezbylo nám nic jiného, než si zabalit.

Žáci 2. B měli za úkol vytvořit vlastní vypravování podle japonské veršované pohádky
Vodopád Nengo. Můžete srovnat originál (slova K. Hadrbolec) a prozaický výtvor Aničky
Slezákové ze sekundy.

Vodopád Nengo
(japonská pohádka)

V nedaleké japonské zemi
dřevorubec žil,
se svou starou ženou Nemi
jen se lopotil.
Ohnutý byl jako pila,
nohy plné žil,
dřina tělo vysušila,
samá vráska byl.
Nemi byla hašteřivá,
smála se mu – jak to bývá –
že tak očividně stárne
a že nestárnout je marné.
A on smuten byl,
že se nešetřil.
Když se jednou večer vracel,
slzy měl v oku.
Únavou se náhle skácel
na dno potoku.
Smrtelný pot polil skráně,

chtělo se mu spát.
Pohlédl na zelené stráně,
spatřil vodopád.
Dobelhal se k vodopádu,
smočil nohy, smočil bradu
a v té živé vodě ožil,
nová krev mu vešla do žil.
Jako mladík byl,
až si poskočil.
Jaký jinoch z lesa vyšel,
černých kadeří.
Žena kouká, kdo to přišel,
volá ze dveří:
„Jsi to ty, můj milý muži,
nešálí mě zrak?“
Nadšeně mu dala růži
a řekla jen tak:
„Muži, nechci zůstat stará,
chci být jak ty, kvítek z jara.

Kdes omládl, dej mi radu!“
Řekl jí: „Skoč si k vodopádu,
k živé vodě víl,
tam jsem právě byl.“
Pádila tam jako divá,
pila ze všech sil.
Třicetkrát se potopila,
by účinek byl.

„Dlouho nejde, půjdu z ní,“
dřevorubec prál.
Nespatřil však svoji paní,
když u vody stál.
Dítě se tam batolilo,
v šatech jeho ženy bylo.
„Přebrala jsi, nenasyto,
jednou ti to bude líto,
vždyť ten, kdo chce víc,
nemá nakonec nic.“

Vodopád Nengo
(upravený A. Slezákovou)

Na vzdáleném asijském kontinentu žil japonský
dřevorubec se svou chotí Nemi. Každý den od úsvitu
do západu slunce jen tvrdě pracoval.
Manželka se starému, udřenému a vrásčitému
kmetovi za jeho činy posmívala, ale penízky
z nich vydělané jí nevadily.
Muže její slova: „Ty plesnivej dědku, přidej,
ať mám penízky. Na akupunkturu ti však nedám.
Potřebuju si koupit další hadříky v H-Ťamku,“ trápila
a nezbývalo mu nic jiného než zahnat žal prací.
Jednou když se zas mučil s pilou u stromu,
kvůli problémům s hypoglykemií, a tudíž nedostatkem
energie, se skutálel ze stráně do ploužící se říčky.

„Ach jo, kam jsem se to dostal? Mám trochu žízeň.
No, támhle stříká nějaký vodopád, půjdu se napít.“
Šplouch – šplouch, srk – srk. „Safra, ta voda mi chutná.“
Než stačil dojít domů, omládl. Již u branky
ho manželka vítala a po zulíbání se vyptávala,
kde svá ubraná léta nechal. Navedl ji do lesa k vodopádu.
Ani mu neřekla sbohem a už běžela na popsané místo.
„No tohle! Dvě hodiny pryč a ta moje ženština nikde.
To není normální. Zajdu se tam podívat.“
Dorazil, ale ani človíčka neviděl. Podíval se ke svým
nohám a spatřil batole ve velkých šatech. „Vidíš, vidíš,
kdo chce víc, nemá nic,“ a šel ji přebalit.

Anna Slezáková
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Ze školní lavice

Vodopád Nengo

