Milí čtenáři,
právě v rukou svíráte poslední číslo školního časopisu Gymplák řadícího se k roku 2013,
kdežto příští výtisk se s vámi přehoupne do další sezóny plné očekávání.
Do Vánoc si tak můžete stihnout přečíst články vyvádějící z míry, přivádějící do extáze nebo
ty, které se svou svěžestí a novým přístupem budou pokoušet nalákat doposud nepolapené
čtenáře.
Na samém začátku se snad jen skromně pochlubím naším úspěchem ( Předešlé, jak jste si
mohli všimnout, visí ve třetím patře nad gaučem.) v krajském kole a následovným pozváním
na celorepublikové finálové vyhlášení „Školní časopis roku 2013“. Uvádím to zde hlavně
proto, že pravděpodobně v den výtisku tohoto dvouměsíčníku, právě 3. prosince, budou
zástupci redakce zmateně a bez velkých očekávání pobíhat po Brně a hledat šalinu, která je
snad poveze správným směrem.
Dále Vás také vyzývám, abyste se zapojili do akce nazvané „Víčkobraní“ a udělali pro druhé
trochu víc. Zapojte své široké okolí a pokuste se nápad se sběrem víček na pomoc potřebným
rozšířit, předat dál. Přeci jenom už kvůli nezastavitelně se blížícímu Štědrému dni by se vám
pár dobrých skutků mohlo vyplatit.
Závěrem děkuji za bleskové reakce většiny „mých“ redaktorů a zároveň všem přeji veselé
Vánoce a nepostradatelně, abyste byli obdarováni nějakou tou inspirací pod stromečkem ke
psaní i do příštího roku!

Veronika Kličková

Drazí hudební nadšenci!
Uběhly další dva měsíce, které doslova touží obeznámit vás s veškerým svým děním. A že ho bylo opravdu
hodně.

Symbolem listopadu se staly koncerty. Vůbec poprvé Česko se svým turné The Moonshine Jungle Tour navštívil
americký zpěvák Bruno Mars a hity jako Just The Way You Are, When I Was Your Man či Billionaire si fanynky
naprosto omotal kolem prstu.
Kapela Nickelback funguje již osmnáct let, Češi se jí však dočkali poprvé 7. listopadu. Na rozdíl od Bruna se
potýkali i s drobnými zvukovými problémy, které ovšem nahradili bezvadnou komunikací s publikem. Frontman
kapely Chad Kroeger dokonce ochutnal českou slivovici a náramně si ji pochvaloval.
Britští Hurts vyprodali celou pražskou Incheba Arenu. Vedle osvědčených songů, v čele s Wonderful Life,
s sebou přivezli i písně z alba Exile, jež vyšlo na jaře, a u nás už po týdnu sahalo po platinové desce.
Skupina Placebo, která před čtyřmi lety odehrála bezvadný koncert na Rock for People, vystoupila 13. listopadu
v Lucerně se svou tři měsíce starou studiovkou, Loud Like Love. O den později je nahradili Prago Union. Na křest
jejich desky Vážná hudba se přišly podívat stovky nedočkavých lidí. Kato, Maro s Champion Sound se tedy
setkali s neskutečnou podporou.
Skupina Nightwork se loučí na dobu neurčitou albem Čauki Mňauki. Členové jsou totiž velmi vytíženi jinými
povinnostmi, a na kapelu už jim nezbývá čas. Na desku zařadili hity, jako Čekám na signál, nebo 4-3-2-1 Tancuj
(Panáčky). Populární Mandrage trochu změnili styl, na svém CD Siluety totiž zachycují temnou, snovou, noční
atmosféru a texty plné jinotajů. Úvodní skladba Černobílá vyznívá velice pestrým a pěkným dojmem.
Bulvární časopisy neustále řeší jen Miley Cyrus. Ta šokuje skandály své nové image drsné holky. V přímých
přenosech si zapaluje jointy, posílá fanouškům fotky ze sprchy, a na ruku si nechala vytetovat vlastní babičku!
Přesto však s Wrecking Ball stále doslova boří žebříčky hitparád a nyní své příznivce oslnila i nádherným
coverem skladby Summertime Sadness od Lany Del Rey. Na „Škatulata, hejbejte se!“ si zahrála i Taylor Swift, a
obratem přezpívala největší hit Eminema, Lose Yourself. Adam Lambert si zase vypůjčil Marry The Night od
Lady Gaga a sklízí za to nemalé úspěchy. Justin Bieber se raději spoléhá na vlastní tvorbu, a proto každé
pondělí po dobu deseti týdnů vydává novou píseň. Takzvané „Music Mondays“ vyvrcholí přesně na Vánoce, kdy
se uskuteční premiéra Justinova nového koncertního filmu, Believe 3D. Ukázky z něj můžeme sledovat každý
pátek.
A na co se můžeme ještě těšit? V O2 Aréně vystoupí 7. prosince legendární britská skupina Black Sabbath. Jde
o jednu z posledních šancí vidět je na živo, tak ji, milí fanoušci, nepropásněte!
Konec roku završí Elton John, který sice vystoupí už 18.12, ale nezapomenutelný zážitek se s vámi potáhne
nejen do Silvestra.

Minulost je pryč, budoucnost nás čeká. Proto poslouchejte, zpívejte a tančete na své oblíbené pecky tak, jak se
vám zlíbí, a já se tu s dalším číslem zase objevím, abych shrnula vše, co bude potřeba shrnout.
K. Klazarová

Bylo, nebylo...
Přemýšleli jste někdy nad tím, co by se stalo, kdyby pohádky nebyly pouze smyšlené, ale měly v sobě jádro
pravdy? Umíte si představit svět, v němž bychom se denně potýkali s obry, elfy, vílami a čarodějnicemi?
Já vám v tomto článku představím dva filmy, kde se na první pohled může zdát, že je vlastně nic nespojuje, ale
jak to tak většinou bývá, první dojem klame. Tyto dva filmy mají jednu věc přece společnou, totiž to, že i
neuvěřitelné věci se mohou nakonec stát skutečností.

Jack a obři (Jack the Giant Slayer, 2013)
Tento skvělý film zrežíroval úspěšný režisér Bryan Singer (X-men, Dr. House, Superman se vrací) a nemohl si
vybrat lépe, když hlavní postavy ztvárnili Nicholas Hoult (Jack), Eleanor Tomlinson (princezna Isabelle), Stanley
Tucci (lord Roderick) a Ewan McGregor (Elmont).
Jack už jako malý rád poslouchal příběhy o obrech, které mu před spaním čítal jeho otec. Věřil, že až vyroste,
prožije taky takové dobrodružství. Naneštěstí se stal obyčejným farmářem...
… tedy vlastně do doby, než získal kouzelné fazole a propojil náš svět se světem obrů. Bohužel se do nového
světa dostala králova dcera. Král vyslal několik mužů, aby ji přivedli zpátky, a Jack se vydal s nimi. Na výpravě
musel čelit nejenom zlým obrům, kteří se snaží dostat na Zemi, ale i zrádcům z královské družiny.
Někomu by se možná nelíbilo ztvárnění obrů nebo efekty filmu, ale já osobně si myslím, že k tomuto příběhu se
perfektně hodí a všichni zúčastnění udělali kus dobře odvedené práce.
Hodnocení: 86%

Inkoustové srdce (Inkheart, 2008)
Mo patří mezi skupinu lidí, kteří jsou nazýváni Kouzelný jazyk, díky jeho schopnosti vyčíst z knihy postavy nebo
věci. Určitě se to zdá ohromně, moci si vyčarovat pirátský poklad nebo slavného knižního hrdinu, jsou zde však
dva problémy. Mo svou schopnost neumí plně ovládat a nikdy neví, jaká postava se objeví v našem světě. Ten
druhý háček vězí v tom, že vše musí být v rovnováze, a proto, když si někoho vyčtete z knihy ven, někdo jiný
musí zase dovnitř. Mo a jeho dcera se spolu s dalšími musejí vydat na cestu a porazit zloduchy, kteří se dostali z
fiktivního světa mezi nás a snaží se zničit lidský svět.
Tento film je doprovázen stejnojmennou, třídílnou knižní sérii (od Cornelie Funke). Příběh byl zrežírován Iainem
Softleyem a hlavní role obsadili Brendan Fraser (Mo), Eliza Bennett (Moova dcera) a Paul Bettany (Prašprst).
Některé filmy s Brendanem Fraserem patří mezi mé oblíbené (například série Mumie nebo Cesta do středu
Země) a ani v Inkoustovém srdci nezklamal. Postava, kterou hraje, není nikdy pouze černobílá, a proto působí
věrohodně. No uznejte, umíte si představit, že by byl ve svých filmech nahrazen někým jiným?
Hodnocení: 83%
Byla jsem požádaná, abych filmy i oznámkovala (hvězdičkami nebo v %). U filmu jsem se rozhodla „zkritizovat“
nápad, dějovou linii, efekty, hudbu (zvolenou k určité scéně) a obsazení herců. Je to čistě subjektivní názor,
proto se nedivte, pokud by se mé hodnocení výrazně lišilo od různých filmových žebříčků.

Š. Štanglerová

Ahoj dědečku a babičko, ve škole nám řekli, že se nesmí lhát a měli by jsme se ke všem lžím přiznat, tak píšu.
Přes prázdniny jsem potajmu otevřel jednu z těch velkých sklenic se švestkovou marmeládou a téměř celou
jsem ji snědl. Aby jste na to nepřišli, tak jsem do ní na*ral a vrátil ji na polici." Děda babce vlepí facku: "Já ti říkal
ze je to ho*no, a ty pořád jenom "zcukernatěla, zcukernatěla..."

A máme tu pro vás změnu, dočtete se zde navíc o jedné knížce z vyšší literatury od nové
spoluautorky.
Stephen Chbosky- Ten, kdo stojí v koutě
Tento kousek mě uhranul autorovým umem vcítit se do dospívajícího kluka
s problémy. Charlie nás zavádí do svého života prostřednictvím dopisů,
nedozvídáme se však, komu jsou určeny. Pomalu procházíme prvními láskami,
poodhalujeme rodinná tajemství, vztahy mezi lidmi a to vše vyprávěné
z pohledu toho, kdo stojí v koutě, protože odtud se toho dá zahlédnout víc,
než byste čekali.

Alex Sergejevič Puškin- Kapitánská dcerka
Nedávno jsem se začala zajímat o Rusko, postupně se učím základům ruštiny a
mimo jiné se mi do rukou dostala i kniha pojednávající o Rusku v 18. století. I
z výše uvedených osobních důvodů jsem si knihu vybrala jako svůj čtenářský
tip pro vás na následující měsíc.
Hlavní postavou je vzdělaný šlechtic Petr Andrejevič, který je otcem poslán
sloužit carevně. Cestou do pevnosti se seznámí s mužem, o kterém později
zjistí, že je vůdcem povstání. V pevnosti se Petr zamiluje do chudé Marji, požádá ji o ruku, ale jeho
rodina sňatek kvůli Marjině postavení ve společnosti neschválí. Mezitím je pevnost napadena
Pugačovem, Petr je po tom, co ho Pugačov pozná, osvobozen. Později se do pevnosti vrátí osvobodit
Marju. Je obviněn z vlastizrady a má být poslán na Sibiř. Marje se podaří ho očistit u samotné
carevny, získá také postavení ve společnosti a můžou se s Petrem vzít.
Kniha má několik dějových linií, ale i přes její složitost se dobře čte.
Lex Thomas- Karanténa
McKinleyho střední škola se změnila v nejhorší noční můru. Všichni studenti jsou
napadeni virem, který je pro dospělé smrtelný. Škola je v karanténě pod
dohledem armády. Všichni učitelé jsou mrtví. Z nevinných skupinek studentů se
vytvořily násilné gangy. Bez nich není naděje na přežití. David nemá svůj gang,
ale pouze svého mladšího bratra Willa a s ním stojí proti celé škole.

Katka Bubnová, Kristýna Kropáčková

Každý správný Čech miluje sport a pivo, ale psát tu o tomto lahodném nápoji by nebylo moc
přínosné, protože většině studentů na našem gymnáziu není osmnáct let, tudíž ho zatím nemohou
konzumovat. Proto se vám pokusím popsat to nejhlavnější z aktuálních sportovních výsledků.
Hlavní pozornost zde bude věnována Davisově poháru, v kterém se nám v poslední době velmi
daří. Každý věrný fanoušek našich tenistů si našel alespoň malou chvíli, aby mohl sledovat tento
napínavý finálový duel mezi Českou republikou a Srbskem. Více informací se dozvíte v samotném
článku.
Tenisové osobnosti považují obhajobu vítězství v Davisově poháru za fenomenální úspěch pro celý
český sport. Za rozhodující pro finálový triumf Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka na horké půdě
Srbska (3:2) označili experti vyhranou čtyřhru, v níž domácí překvapivě nepostavili světovou jedničku
Novaka Djokoviče. Radek Štěpánek se stal druhý rok po sobě hrdinou Davisova poháru. Dvakrát po
sobě vyhrál ve finále rozhodující pátý zápas, což v minulosti dokázal pouze Francouz Henri Cochet
a Brit Fred Perry. Česká republika se stala pátou zemí od zavedení světové skupiny v roce 1981, které
se podařilo Davis cup obhájit (po USA, Švédsku, Západním Německu a Španělsku). Češi můžou mít
o to větší radost, že poprvé v historii vstoupí do nové sezony jako nejlepší tým daviscupového
žebříčku. Před druhým Srbskem mají obrovský náskok, téměř 20 000 bodů.
Výsledky:
Djokovič – Štěpánek 7:5 6:1 6:4
Lajovič – Berdych 3:6 4:6 3:6
Zimonjič, Bozoljac – Berdych, Štěpánek 2:6 4:6 6:7 (4:7)
Djokovič – Berdych 6:4 7:6 (7:5) 6:2
Lajovič – Štěpánek 3:6 1:6 1:6
A ještě přidáváme novinky z hokeje: první tříbodový večer v sezoně. New Jersey sice klopýtá od
lepších výsledků k horším, pokud ale jde o Jaromíra Jágra, zatím to nevypadá, že by mu docházel
dech. Přestože mu v únoru bude už 42 let, v pátek zaznamenal na ledě Caroliny tři body (1+2) a 692.
gólem v kariéře dostihl na osmém místě historické tabulky nejlepších střelců Stevea Yzermana. Sám
Jágr Yzermana velmi uznává a tvrdí, že byl dokonalý hokejista, protože byl superhvězdou na ledě a
džentlmenem mimo něj.
Gambrinus liga, 16. kolo
Jihlava – Slovácko 2:1
Teplice – Znojmo 1:3
Olomouc – Dukla Praha 1:2
Jablonec – Sparta Praha 2:3
Mladá Boleslav – Ostrava 4:0
Bohemians 1905 – Brno 1:1
Plzeň – Příbram 2:0
Slavia Praha – Liberec 2:1
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IKONY 20. STOLETÍ,
JEJICHŽ HVĚZDY STÁLE ZÁŘÍ…
I v tomto čísle si uděláme menší výlet do historie módy. Tentokrát vás seznámím
s největšími ženským ikonami 20. století, které jsou celosvětově známé a uznávané.
Snad každý z vás zná přirozeně krásnou, šarmantní a neostýchavou Marilyn
Monroe. Sex symbol, který si získal srdce nejednoho muže. Další ženou, o které se
v článku dočtete, není nikdo jiný než bláznivá nevinná Audrey Hepburn s útlou
postavou, jež řídila vývoj tehdejší módy a stala se znakem elegance. Přijde mi
důležité, připomenout si tyto dvě dámy, jejich originalitu, přirozenou krásu a silné
charisma. Většina soudobých celebrit totiž tyto vlastnosti poněkud postrádá…
Marilyn Monroe - * 1. 6. 1926 - † 5. 8.1962
- herečka, zpěvačka, modelka
- filmy o jejím životě, seriózní kniha - Donald Spot -Životopis
Marilyn Monroe
- role ve filmech: Páni mají radši blondýnky (1953), Někdo to
rád horké (1959), Řeka do nenávratna (1954),...
- zemřela na předávkování drogami
- plastický chirurg z jižní Kalifornie dal do dražby zdravotní
záznamy, které dokazují, že slavná hollywoodská herečka
podstoupila plastickou operaci
AudreyHepburn- * 4. 5. 1929 - † 20. 1.1993
- herečka
- zásadní zlom její kariéry – Prázdniny v Římě (1953)
- role ve filmech: Sabrina (1954), Vojna a mír (1956),
Snídaně u Tiffanyho (1961), My Fair Lady (1964),…
- v roce 1987 se stala oficiálním velvyslancem
UNICEF.
- v rozvojových zemích (Somálsko) pomáhala
hladovějícím dětem
- problémy s anorexií
- zemřela na rakovinu

K. Hrochová

Tak a je tu opět prosinec. Než se pustíte do paniky, že ani tentokrát nevíte, co zabalit
příbuzným pod stromeček, tak se zhluboka nadechněte, pohodlně se usaďte na své místo
ve třídě, chopte se vánočního Gympláka a prostřednictvím tohoto článku zabrouzdejte
k listopadovým oslavám Dne studentstva a jejich 5 NEJ!
1.) Vítězem klání o NEJPOPULÁRNĚJŠÍ hlášku letošního ročníku se stal všemi oblíbený
„Lumpajzník“ z představení Drákula od 5.B. Věřte, že tato nadávka se uchytila více než ve
dvou třídách. Tímto gratulujeme tvůrcům k nápaditosti celého představení a získání jednoho
volného dne, který se v průběhu náročné školní docházky bude hodit.
2.) NEJNÁROČNĚJŠÍ třídou byla vyhlášena 6.B s Dobou ledovou. Jejich pracný muzikál zaujal
snad všechny profesory a profesorky, ale i mnoho diváků, ale rozzlobil naše osvětlovače,
kteří nestíhali jednotlivá modrá světla nastavovat. Nepřála bych vám slyšet nadávky dvojice u
reflektorů, jež letos měla opravdu napilno.
3.) Třída, u které se musel NEJVÍCE ztlumovat mikrofon paní profesorky Janyšové je 3.A.
Jejich prvotina, jež byla po generálce úplně překopána, vypadala na první pohled jako
zklamání. V páteční ráno ale ukázali, že na poslední chvíli ze sebe dokážou dostat hodně.
Proto jsou navíc oceněni za NEJVĚTŠÍ překvapení týdne.
4.) Podle ohlasu diváků se NEJDOJEMNĚJŠÍM představením stal příběh zaprášeného
medvěda z půdy od 7.B. Historická událost spojená s příhodou plyšového zvířátka, jenž nás
provázel dobou od pádu komunismu do současnosti, donutila nejednoho muže zamáčknout
slzu.
5.) Poslední, páté NEJ patří nováčkům (1.B a 1.A) za NEJOBTÍŽNĚJŠÍ start. Tyto třídy totiž
letos poprvé měly tu možnost ukázat, co v nich je, a nevěděly, jak se k danému tématu
postavit, čím začít. Uznáváme snahu a nadšení, s kterým přišly, a přejeme jim hodně úspěchů
do budoucích ročníků.
Snad vám vzpomínka na čerstvě spadané listí uleví. A ještě než venku promrznete na kost,
chci vám všem věrným čtenářům popřát veselé Vánoce.
TH

Blondýnka chce udělat autoškolu a vidí kruh a před ním značku. Na ní je napsaná 30, a tak kruh
objede 30 krát. Druhý den se jí druhá blondýnka ptá, jestli tu autoškolu zvládla. Blondýna jí říká, že
neuspěla, protože viděla značku a na ní 30 a že to objela 30 krát. A ta druhá jí říká: "A počítala jsi
správně?"

ČOKOLATIÉR Z HRADCE KRÁLOVÉ
aneb obnova tradice výroby české čokolády
Slyšeli jste někdy pojem čokolatiér? Že ne, ale přesto se
vám při vyslovením sbíhají sliny? Není se čemu divit! Tato
profese s čokoládou opravdu úzce souvisí. Právě lidem jako
je pan Koudelka z Hradce Králové jsme vděční za to, že tuto
sladkou pochoutku můžeme konzumovat. Zatímco my
čokoládu vnímáme už jen jako vyhledávanou odměnu, její
výrobci se na ni dívají trochu jinak. Po bezproblémové
domluvě prostřednictvím emailu jsem jela do Hradce
Králové s přáním zjistit co nejvíce zajímavostí o této profesi
a vrátila jsem se více než spokojená. Není totiž čokoláda jako čokoláda a je pěkné slyšet, že i v České republice
je s ní možné podnikat.
zdroj: byznys.ihned.cz
Jak lidé reagují, když jim sdělíte svou profesi?
Nešíří se mylné představy o tom, co je náplní
Vašeho povolání?
Máte pravdu, mnoho lidí si myslí, že se celé dny jen
patláme v čokoládě, což tak úplně není. Tady
v Čechách je vyrábění čokolády chápané ve smyslu,
že se přiveze již hotová čokoláda ze zahraničí,
roztaví se a nějak se formuje do figurek, tabulek,
bonbónů atd. To ale není výroba čokolády jako
taková. Legislativně se to může jmenovat jako
čokoláda, ale je to vlastně jen sladká hmota, která
teče, když se rozehřeje. Za první republiky jsme byli
ve vyrábění té pravé čokolády velmoc, vozilo se
sem velké množství kakaových bobů, které se
zpracovaly na čokoládu. My jsme tuto tradici chtěli
lidem v malém měřítku obnovit. Celý proces
začínáme už u kakaových bobů. Jinak lidé na to
reagují dobře, je to práce zajímavá a je jen málo
lidí, co nemá rádo čokoládu. Někteří tvrdí, že jsou
na čokoládu alergičtí, což není ale vědecky
dokázané. Alergie jsou pouze na složky, které se
tam mohou dostat až při průmyslovém zpracování.
Často se nahrazuje například kakaové máslo, které
pochází přímo z kakaových bobů, za jiné rostlinné
tuky.

Dozvěděla jsem se, že jste se do podnikání dal
společně s panem Stejskalem. Proč jste se
rozhodli právě pro čokoládu? A kde jste se naučil
čokoládu vyrábět?
Začali jsme před třemi lety malým obchodem. Ne
tedy výrobou, ale prodáváním věcí ze zahraničí.
Jsme z gastronomie, Jirka (pozn. aut.: pan Stejskal)
vůbec celý život vařil. Potkali jsme se v Hradci
v hotelu v kuchyni, kde jsme dělali podle mě
zajímavé věci, ale nikdy se to nesetkalo s tím
pravým ohodnocením. Zkrátka jsme chtěli něco
svého a na restauraci nebyly provozní finance.
Chtěli jsme ale zůstat v gastronomii a hledali jsme,
co tu není. Například káva a víno – toho je tady
spousta. Čokolády je v Čechách sice také relativně
dost, ale všechno je o tom, že se přiveze již hotová
věc. Navíc čokoláda zde pochází od dvou nebo tří
výrobců, což je opravdu málo. Zjistili jsme, že
v zahraničí to není tak jako tady a existují i malí
výrobci, kteří čokoládu vyrábějí přímo z bobů. Před
těmi dvěma lety se tu našli dva nadšenci, kteří spíš
jako koníček dováželi čokoládu ze zahraničí. Na ně
jsme se tedy napojili a postupně jsme začali
dovážet i vlastní značky.
Zajímalo by mě, odkud kakaové boby
momentálně dovážíte?
Největší část dovážíme z Ekvádoru, nějaké máme
také z Madagaskaru, kde to tedy neustále
pokulhává s dopravou, ale jinak hledáme dál. Měli
jsme pár vzorků bobů například z Indonésie,
vypadaly zajímavě, avšak čokoláda z nich byla dost
strašidelná (smích). Takže mým každodenním
úkolem je mimo další činnosti právě i hledání,
protože je to vždy takový běh na dlouho trať. Jaké
množství, za kolik peněz, kde shánět.

Když se vrátíme zpátky k Vaší firmě, kolik má
vlastně zaměstnanců, jak je velká?
Zaměstnance má jednoho. Jsme my dva (pozn.
red.: Lukáš Koudelka a Jiří Stejskal), jeden
zaměstnanec a další lidi brigádně. Do budoucna
máme takový strop, dá se říci sen, že bychom
zaměstnali dvacet lidí. Nejnáročnější je asi balení
produktů, to je dost monotónní práce.

Vyrábí ještě někdo další v České republice
čokoládu obdobně jako vy?
Jsme první, kteříjsme tohle započali, a dá se říct, že
dodnes i jediní. Jinak pán, který nám dováží boby
z Ekvádoru, našel i další odběratele, než jen nás a
dováží i další produkty, například řasy, které
pochází
z And
nebo
zdravé
obilniny.
Prostřednictvím pár článků v časopisech jsme také
nabízeli možnost, že rádi pomůžeme, pokud by
někdo chtěl začít vyrábět čokoládu. Těžko sice
předáme to „know-how“, které jsme si tu
vybudovali, ale můžeme poradit například se
záležitostmi okolo dovážení bobů nebo s výrobou
kamenného mlýnku, který vlastně nikdo u nás
v současné době nevyráběl. Je možné ho dovézt
odjinud, ale to je obrovsky nákladné, takže jsme si
ho museli nechat vyrobit tady v České republice.
Nejde nám o to si vytvořit konkurenci, ale jde tu o
tu čokoládu samotnou. Přesvědčit lidi a ukázat jim,
kde je rozdíl. Nevidím problém v tom, aby někdo
na Plzeňsku taky začal čokoládu vyrábět, ale
samozřejmě nejde předat úplně všechno.
„Za první republiky jsme byli ve vyrábění pravé
čokolády velmoc. My jsme chtěli tuto tradici
v malém měřítku obnovit.“
Domnívám se tedy správně, že je obrovský rozdíl
začít takto podnikat s čokoládou u nás a například
v Belgii, která je v tomto směru mocností?
V Belgii je to těžší v tom, že je tam obrovské
konkurenční prostředí. V Bruggách je pětapadesát
čokolatiérů na kilometr čtvereční (smích), to je
další úlet. Ale opět většina z nich jsou ti, kteří tvoří
až z hotové hmoty. Nachází se tam pár těch, kteří
tvoří z kakaových bobů. V Belgii sídlí například
Callebaut, jedna z největších firem na světě, která
zpracovává kakaové boby průmyslově. Těm
samozřejmě nemůžeme konkurovat a ani
nechceme.

Co přesně je náplní Vašeho obvyklého pracovního
dne?
No někdy to vypadá jako dneska, že si člověk nechá
všechny objednávky na jeden den. To pak od osmi
od rána balí do krabic produkty. Jinak musí být
otevřený obchůdek a pak věci, které se týkají
samotné výroby čokolády. To je takový živý
organismus, dá se říct. Tam se neustále něco děje.
A pak jsou tu také věci, které jsou s tím též
navázány, jako je odepisování na maily.
Změnil se nějak Váš vztah k čokoládě poté, co jste
s ní začal podnikat?
Byli jsme konzumenti jako všichni ostatní,
nevyhledávali jsme to, co jsme poté začali nabízet,
protože to zkrátka nebylo možné sehnat. Nepatřili
jsme mezi žádné velké milovníky čokolády, ale díky
tomu, že jsme pracovali v gastronomii, jsme viděli
možnost v různých chutích.

Když přijdete do obyčejného supermarketu, jste
schopný si mezi nabídkou čokolád vybrat?
Jak jsem říkal, jsou hmoty, které se zákonně mohou
nazývat čokoláda, ovšem zákony jsou tvořeny
lobby velkých firem. A my nejsme schopni to do
jejich limitů vyrobit. Záleží tam na těch jiných
rostlinných tucích, které souvisí s tekutostí
čokolády. V mléčných čokoládách se využívá
mléčného tuku, to my neděláme. V reklamách
můžeme vídat, jak do čokolády přilévají mléko
nadojené přímo od kravičky, tak se to ale nedělá a
ani to tak nejde dělat. Je sice možné dostat vodu
do tuků, ale pouze ve speciálních podmínkách, kde
je zapotřebí strojů, které by byly velké jako celá
naše výrobna. Zkrátka se často v čokoládách
nahrazují věci, které tam být mají. Takže se dá říct,
že
jsem
sice
spokojený
s nabídkou
v supermarketech, ale jen proto, že nám tím
netvoří konkurenci (smích). Nechceme cílit do
řetězců, poněvadž vás tou cenou a celou jejich
politikou donutí, abyste začali dělat něco, co
nechcete. Kdybychom do jednoho obchodu dali
například deset kusů od tří druhů naší čokolády,
tak to je celorepublikově několik tun výrobků. A to
my nevyrobíme ani za celý rok. Dalším faktorem je
také cena, která by byla kvůli kvalitě samozřejmě
daleko vyšší než u ostatních výrobků v regále.
Jsou Češi ochotní si v dnešní době připlatit za
kvalitní čokoládu? Nebo raději sáhnou po nějaké
levnější variantě?
Záleží na tom, jakou sféru lidí oslovujete, my
vlastně cílíme jen na určitý výsek „koláče“
populace. Ne že bychom takto cílili cíleně, ale jsme
schopní tuto část oslovovat. Jsou to lidi, kteří jsou
nějakým způsobem otevření, že vůbec do našeho
obchodu vejdou. Je spousta lidí, kteří jdou tudy a
ani nevědí, že existujeme. Jasně že by pro nás bylo
zajímavější, kdyby přišli. Bylo by ještě zajímavější,
kdyby přišli a něco si koupili (smích). Ale nebude to
o tom, že lidi budeme lákat, rozhodně zde nikdy
neuvidíte, že máme něco v akci. Na tom právě
mohou existovat supermarkety. To je tedy ohledně
oslovování. Pak sem tedy přijdou lidé, kteří se tolik
nebojí nových věcí a ta škála je široká, nejsou to jen
bohatí lidé, ba naopak. Myslím si, že spousta lidí
z té smetánky sem vůbec nepřijde. Přijdou sem
lidé, kteří mají na nohou „prestižky“ a nechají tady
za čokoládu pět set. Jsou hrozně spokojení a
nemají žádný problém s výsledkem, s tím, jak to
chutná, co v tom je. A za to jsme, dá se říct,
nejšťastnější. Necílíme tedy jen na bohaté lidi.
Máme tedy v hlavě jeden projekt, že bychom
vyrobili nějakou opravdu luxusní čokoládu, a tím

bychom ty čichy trochu popudili. Ale to už je spíš
takové hraní si a filozofování. Tady v Čechách, když
tedy pominu to, co jsem říkal na začátku, je určitý
trend najít si řezníka, pekaře, odvracet se od
supermarketů. Jde to pomalu, ale naštěstí to tedy
nějak postupuje.

Díky své profesi jste musel ochutnat již velké
množství různých druhů čokolád. Najdete mezi
nimi nějaké bizarní kousky či příchutě, které Vám
opravdu nechutnaly?
Čokoláda vlastně samotná není o příchutích. Ale ty
kombinace, to je věc prastará, kombinovaly se
boby již u Aztéků. A ti tam třeba přidali nějaké chilli
a další věci, které už znali. Pokud to vezmu osobně,
tak například čokoláda s levandulí. Čokoláda sama
o sobě byla hnusná a ještě to podpořila hrozně
navoněná levandule. Levandule se hodí do polštářů
na spaní, ale myslím, že ne do čokolády. Ale
některé kombinace jsou určitě zajímavé. Například
teď budeme dělat čokoládu s nejpálivějším druhem
chilli na světě, pro lidi tady v Čechách, kteří to chilli
pěstují.
Nakonec bych se Vás chtěla zeptat, kde Vaši firmu
vidíte třeba za deset let? Čeho všeho chcete
dosáhnout?
Tak snad to za těch deset let nebude vypadat jako
teď, protože to bychom se zedřeli. Doufám, že
uvidíme nějaký vývoj. Samozřejmě bychom si chtěli
najít nějaký vlastní objekt, poněvadž tady jsme
v nájmu. To sice nevím, jestli se to za těch pár let
podaří, ale dejme tomu, že by to bylo prima.
A v tom novém prostředí vytvořit výrobnu, jak si ji
my představujeme, zde je totiž zatím vše
uzpůsobeno prostoru. A rozhodně bychom chtěli,
aby se do výrobny mohli běžně chodit dívat lidé,
aby mohli vidět jednotlivé kroky výroby. To je ten
nejlepší sen, vize, které bychom chtěli dosáhnout.
Markéta P.

For God’s sake!

Proboha!

be a turkey

být hloupý

to sell like hot cakes

jít na dračku

robić z igły widły – dělat z jehly vidle – dělat z velblouda komára
stroić się w cudze piórka – strojit se v cizí peří – chlubit se cizím peřím
mieć duszę na ramieniu – mít duši na rameni – mít srdce na dlani

A teď se podíváme na slovanský koutek! Po přečtení si možná uvědomíte, jak jsou si naše jazyky
blízké, a nebo naopak vzdálené…
česky

slovensky

rusky

polsky

rampouch

cencúľ

сосулька (sasul‘ka)

sopel lodu

hřbitov

cintorín

кладбище (kladbišče)

cmentarz

snídaně

raňajky

завтрак (zavtrak)

śniadanie
A&M

Říká doma malý Karlíček mamince: "Mami, dneska se mě ptala paní učitelka, jestli mám sourozence."
"A cos odpověděl?" "Že jsem jedináček." "A co na to učitelka?" "Chválabohu."
Učitel dějepisu potká bývalou žačku s kočárkem, nahlédne do něho a ptá se: "Je to po meči nebo po
přeslici?" "Kdepak, po mejdanu!"
Jedna ženská byla tak žárlivá, že když manžel jednou přišel domů a ona mu na oblečení nenašla ani
jeden cizí vlas, začala nadávat: "Ty mizero! Tak ty mě budeš podvádět s plešatou?!"
Na policii přiběhne muž a křičí: "Před pěti minutami mi nějaký zloděj strhl z ruky zlaté hodinky!" "A
proč křičíte až teď?" "Nechtěl jsem moc otevírat pusu, aby si nevšiml, že mám i zlaté zuby."
Víte, jaká je výhoda tlustých žen? Že si můžete vymodelovat prsa, kde chcete.
Studentka medicíny předvádí na maketě porod kleštěmi. Profesor ji chvíli pozoruje a povídá:
"Výborně! Teď ještě třískněte otce po hlavě a vyvraždila jste komplet celou rodinu!"
"Pane doktore, pomozte mi, půjčil jsem známému dvacet tisíc na plastickou operaci a teď nevím, jak
vypadá.

►Coca Cola měla původně zelenou barvu a obsahovala kokain?
►Déšť obsahuje vitamín B12?
►Člověk v izolovaném prostoru zemře na otravu oxidem uhličitým, nikoliv na nedostatek
kyslíku?
►Blecha je při skoku 25x rychlejší než start raketoplánu?
►Běžný obyvatel vyspělé země sní ročně více než 3 kg hmyzu (nechtěně a většinou
i nevědomě)?
►Lidé se v průměru bojí více pavouků než smrti?
►Průměrná doba usínání je sedm minut?
►Horká voda zmrzne rychleji než studená?
►Největší sněhová vločka měla šířku 38 cm a tloušťku 20 cm?
►Beethoven si vždy předtím, než začal skládat, lil na hlavu ledovou vodu?
J►ediný McDonald, který prodává Pepsi Colu místo Coca Coly, se nachází v Los Angeles?
►Dub neplodí žaludy do věku 50 let?
►Santa Claus míval různé barvy svého pláště, dokud ho nepoužila Coca Cola ve své
kampani - od té doby má pouze červený plášť?
►Každou sekundu zemřou dva lidé a narodí se pět dětí?
►Člověk má méně svalů než housenka? (640 vs. 2000 svalů)
►Mozek dospělého muže váží v průměru 1375 gramů. Mozek ruského spisovatele
Turgeněva vážil 2021 gramů?
►Člověk si nemůže políbit svůj loket? (A víte, že 96 % lidí to zkusí, když to čte?)
►Dva lidé z pěti si vezmou svoji první lásku?
►Člověk spotřebuje v průměru 100 tun potravin a 45424 litrů vody za celý svůj život?
T.Rejmanová + N.Kudrnov

VÁHY
Na začátku měsíce se věnujte hlavně svým koníčkům, moc práce najednou by se vám
nemuselo vyplatit. Umělecky založené Váhy se prosadí až koncem měsíce. Se svým
přítelem/přítelkyní se snažte trávit co nejvíce času, ale zase méně je někdy více.
Před vámi, nezadanými Váhami, by se měli mít na pozoru Vodnáři a Štíři, protože tento
měsíc je jako stvořený pro zamilování.

ŠTÍR
Romantická Venuše zkrotí Vaše černé myšlenky a vy se budete cítit o mnoho veseleji.
Toho si všimne i váš protějšek, se kterým si urovnáte staré spory a hádky. Umělecky
založení Štíři by měli začít nějakým způsobem propagovat svoje výtvory. Pro Štíry
s horším školním hodnocením je tu dobrá zpráva – většinu známek si tento měsíc
opravíte.

STŘELEC
Střelci dívčího pohlaví se pokusí radikálně změnit svou vizáž. Třeba to dopadne
katastrofou, ale nezoufejte. Vaší rodině bude nový účes, oblečení nebo tetováni proti
srsti, avšak přítel/přítelkyně vaši změnu přivítají. Pokud si chcete udržet kondičku,
vykašlete se na posilovnu a raději si jděte zaběhat do barevného podzimu.

KOZOROH
Venuše vám přináší štěstí ve všech aktivitách, do nichž se v tomto měsíci pustíte.
Doufejme, že Vás podrží i při čtvrtletní práci. S partnerem/partnerkou se vám v tomto
měsíci povede velice dobře (opět díky Venuši). Pokud jste však šťastně nezadaní, raději
se věnujte své rodině, která váš zájem jistě ocení.

VODNÁŘ
Zaměřte se na své koníčky, „hrozí“, že vás budou jednou živit. A je jedno, jestli máte
rádi matematiku nebo hokej. V lásce si dávejte pozor, abyste se se svým protějškem
nerozhádali kvůli volnému času. Jenom by Vás to zbytečně vyčerpalo.

RYBY
V tomto měsíci pro vás bude nejdůležitější spolupráce. Neodmítejte pomoc ostatních,
ale ani na ni příliš nespoléhejte. Zkuste se na chvíli uvolnit a povyrazit si s kamarády.
Pročistí se vám hlava a vy budete schopni zvládat i těžší úlohy. Nepouštějte se do křížku
se Střelcem, Beran vám však drobné prohřešky rád odpustí.

R

BERAN
Měsíc listopad je jako stvořený pro filozofování. Zamyslete se jak nad důležitými věcmi
(přítel/přítelkyně a rodina), tak nad absolutními zbytečnostmi (jestli si dát raději dortík
nebo pomeranč)). Budete zdraví, krásní a veselí. Co víc si přát? Třeba Vás při tom
přemýšlení napadne, o jaké dárky poprosit Ježíška.

BÝK
Celý měsíc nad Vámi bude bdít Mars, který vám dodá velkou odvahu, jež se vám
bude před písemnými prácemi hodit. Budete soběstační a svou dobrou náladou
nakazíte přátele i rodinu. Dejte si hlavně pozor na Váhy, jindy klidné a melancholické
bytosti s vámi pořádně zatočí. Vaším spojencem se stane naopak Střelec, kterého jindy
nemůžete vystát.

BLÍŽENCI
Pokud chcete, aby se vám v tomto měsíci dařilo, hledejte v lidech, se kterými se denně
setkáváte, jejich dobrou a pozitivní stránku. Nebuďte ovšem příliš důvěřiví, nemuselo
by se vám to vyplatit. Nejvíce si porozumíte s Váhami, tak neváhejte a užijte si jejich
příjemné společnosti.

RAK
Máte velké štěstí! Můžete počítat se stálými financemi (což v překladu znamená, že
vám rodiče neodmítnou kapesné), budete mít chuť svého partnera samou láskou sežrat
(hlavně ho předtím varujte) a rodina na vás bude neobyčejně milá. Ovšem abychom ty
dobré zprávy vyvážili, musím vám říct, že se někdo z Blíženců pokusí obrátit naruby
názory vašich přátel. Proto bych vám doporučovala podniknout nějakou akci.

LEV
Konečně pochopíte, proč jste se v minulosti nedokázali s některými lidmi vůbec
domluvit. Buď jsou prostě od přírody falešné osoby, nesympatická stvoření, nebo se
něco stalo s vámi. Co myslíte? Přiznáte vinu, nebo se dál budete zabývat
malichernostmi? Uvařte si kapučíno a možná se vám otevřou oči.

PANNA
Pro vás mám několik zpráv. Mezi klady tohoto měsíce patří dostatek peněz (utrácení
povoleno!), dobré známky ve škole a i v oblasti lásky se vám povede velice dobře.
Nepříjemným událostem se však nikdo z nás nevyhne, a tak si dávejte pozor na rodinné
vztahy.

ŠTÍR - hvězdná seznamka!
Jací jsou?
Štíři vždy chtějí přijít věcem na kloub. Čím větší výzva, tím lépe. Necouvnou před ničím, a co začnou, dělají náruživě a
s plným nasazením až do úspěšného konce. Přitom se neohlížejí napravo ani nalevo. Mají dar „rentgenového vidění“,
proto na svých přátelích poznají, co je trápí, a jsou připraveni jim pomoct.
Pozor, Štír!
Svým chováním jsou štíři dost extrémní, a to ve všech směrech. Přitom je jim úplně jedno, jak se s tím okolí vyrovná.
Jejich žárlivost je obrovská a reagují abnormální divokostí.
Jak si získat Štíra (jen a jen pro sebe)?
Pokud chcete mít Štíra, musíte si tím být 100% jistí. Štíři totiž nenávidí polovičatost. Rozhodnutí však nebývá těžké,
protože to jsou většinou velmi zářivé povahy. Nechte se nakazit jejich přemírou emocí, popusťte uzdu svým citům.

ŠTÍR
Živel: voda

Planeta: Pluto

Barva: červená a černá

Kameny: opál, spinel, rubelit, červené korály, turmalín, onyx
Slavné osobnosti: Šárka Vaňková, Daniel Landa, Miroslav Horníček

Demi Moore, Bill Gates, Jodie Foster

N. Kudrnová

Pošťák zazvoní u dveří. Přijde mu otevřít asi desetiletý špunt, který má v puse zapálený obrovský doutník.
Pošťák se zarazí, ale pak se zeptá: "Chlapečku, jsou rodiče doma?"Kluk mu vyfoukne kouř do ksichtu a s klidem
procedí: "A co myslíš, vole?"
Na lístečku za stěračem zaparkovaného auta je napsáno: "Zpráva pro zloděje: nádrž je prázdná, rádio nemám a
motor nefunguje." Druhý den přibude další lísteček: "Takže kola jsou ti vlastně taky na nic!"
Máma vyjde ze dveří a ptá se: "Pepíčku, proč krmíš slepice čokoládou?" "Chci, aby snášely kindervajíčka."

Zápisník zapadlých XXIII

Roráty
Slovo roráty na mě působilo mnohem dřív, než jsem věděl, co to je. Zní výrazně a starobyle: slyšíme
z něj ornát, rouru, ciráty, krákání, kornout, možná zvuk rohu, zalomený tvar, praskání v trámech.
Kdybychom udělali mezi lidmi anketu, co to tedy je, nejspíš bychom se
dozvěděli ledacos: není to nějaký cukroví? Se zázvorem a rozinkami!
Nebo mučící nástroj? Husitská zbraň? Saně tažené koňmi? Obřad
nastolení nového panovníka?

Zhruba do konce 19. století to věděli ještě všichni. „Sníh, jenž se po prvé
brzo po Dušičkách ukázal, napadl opět a zůstal. Byl advent. Ráno ještě za tmy
chodili měšťané (…) do kostela na roráte a pálili kusy voskovic i sloupky prostě
bílé nebo květy zdobené. Tmou studeného kostela, kde se kouřilo od úst, hojně
planula zarudlá světla a světélka a zvučely varhany a staré adventní písně vážných krásných nápěvů, plné
radostné předtuchy a naděje v narození Spasitelovo.“i

Tedy: roráty jsou určitým typem hudby, typickým pro advent, dobu očekávání a příchodu Spasitele.
(Přesněji: ta hudba je tradičně vázána na určitý typ liturgie - mariánskou mši.) Už na první poslech
působí neobvykle a není divu: je to hudba starobylá, vychází až z gregoriánského chorálu střídaného
tzv. mensurálními písněmi. V temnotách se ozývá
lidský hlas, střídmě doprovázen nástroji, často
dechovými. Světlo přichází do tmy, hlas a dech
vstupuje do ticha. Různé adventní písně se
zpívají po celém světě, roráty však představují
jejich specificky českou podobu. (Budou se k nim
vracet naši hrdinní nacionalisté?)

Odkud se vzal název roráty? Z počátku
vstupního zpěvu (introitu) 4. neděle adventní:
„Rorate caeli desuper et nubes pluant justum,
aperiatur terra et germinet Salvatorem. Caeli enarrant
gloriam Dei et opera manuum ejus annuntiat firmamentum. (…)“ii Česky: „Rosu dejte, nebesa, shůry a
oblakové, dštěte Spravedlivého. Otevři se, země, a vypuč Spasitele. Nebesa vypravují slávu Boží a dílo rukou jeho
zvěstuje obloha. (…)“
Vynořují se tu představy, které někteří s křesťanstvím příliš nespojují, pojmy moderně řečeno
meteorologicko-biologické. To má být to náboženství, které pohrdá tělem a hledá jen spásu duše
na onom světě? Objevujeme tu základní teologémata týkající se Vánoc: stvoření a vtělení.

Světlo vstupuje do tmy, hlas do ticha a kapka dopadá na vyprahlou půdu.

Tvar kapky má i nejmenší písmeno hebrejské abecedyiii, písmeno Jod.
Symbolika, která ho spojuje s předvánoční dobou, je nepřehlédnutelná.
Životodárná kapka, zárodek nového stvoření – a zároveň plamínek v temnotě.
Znak obsažený i v každém jiném písmeni, počátek psaní
vůbec: dotkněte se jen perem papíru a napsali jste Jod.
Prvních devět hebrejských písmen představuje bezčasé
symboly: s Jodem – desítkou – vstupujeme do času,
do světa. Jod vlastně znamená ruku; vzpomínáte na
slavnou Michelangelovu fresku Stvoření světa?

Předchozí písmeno, devítka, Teth, má tvar uzavřený jako jeskyně; jeho
významem je děloha se zárodkem, očekávání zrodu. Jod lze pak chápat jako ono rodící se dítě. „Dítě,
které ještě saje z nebes jako z mateřského prsu, je základem světa.“iv

Hvězdav, sedmnácté arkánum tarotu, rovněž náleží k této
symbolice: neoděná, tedy nebeská ženská postava vylévá vody
shůry, takže můžeme pociťovat doslova hvězdný vliv. Pod
znamením hvězdy, které následovali mudrci, se životodárně
spojuje nebe se zemí, rozkvétá květina, raší strom. Vyrazí ratolest z
pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů …vi Z růže kvítek vykvet
nám. Ave, maris stella!

Sotva jsme s výkladem začali. V samotných slovech se
připomínají témata předvánočního očekávání. Anděl a dívka.
Zvěstovánívii. Příchod nového času. Proroci a králi. Prolomení
nebes. Kmen a ovoce. Východ slunce. Radost a chvála.
Proč ale jen analyzovat texty, když lze naslouchat viii, zpívat, být
při tom?

A co na to většinová společnost? Ta o adventu neví, ta už má dávno Vánoce. Asi tak od půlky října.
Přijede kamion s kokakolou, ten nás spasí. – Ale ne, my advent držíme, my zpíváme na náměstí …
Česko zpívá koledy, hurá!ix
Máme pocit, že když v půlce adventu zpíváme koledy, jsme kdovíjak kulturní. „Nám nám narodil
se,“ bude se i letos zpívat dávno před Vánoci. Mám chuť mluvit o nedonošeném dítěti; jen aby to
neskončilo potratem.

Obdobou takové kulturnosti by bylo v polovině postu
zpívat alelujá! Je to typické: pro naši dobu, ale možná
pro lidství vůbec. Chtít dosáhnout cíle bez cesty, štěstí
bez odříkání, úspěchu bez námahy, výsledku bez
přípravy, porodu bez bolestí. Mít už tady a teď, co
chceme, aniž bychom se plnosti toho tady a teď dokázali
otevřít.

Není potom divu, že samotné Vánoce, které se odbyly
takto předem, skončí příliš, příliš brzy. Kdepak dvanáct
nocí. Kdo by zpíval po Novém roce koledy, byl by
za blázna. Ono „nám nám narodil se!“ má jepičí trvání.
Možná proto, že jsme zapomněli na roráty - věnované
té těhotné.

Pavel Holásek
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