Váţení čtenáři,
zdá se to být neuvěřitelné, ale Gymplák v rukou nové generace letošním listopadem oslaví ohromné výročí. Naše malé
novinářské miminko se doţilo prvního roku ţivota. A my jsme se nerozhodli nijak jinak, neţ oslavit toto jubileum společně s vámi.
Vydali jsme se proto o podzimích prázdninách do terénu, přímo za vámi, a tak jsme dostali moţnost nasbírat opravdu mnoho
cenného materiálu. Dotazovali jsme se vás na náměstí, v Kociance i v ulicích (náš průzkum naleznete v rubrice: Smějeme se
s redakcí).
Děkujeme vám za vaši přízeň, která je podle staţených souborů na internetových stránkách školy
http://gymuo.cz/stranka=gymplak/ jasně patrná.
S přáním poklidného proţití adventu
YODA

„Vieš, Joţko, prečo som ťa nazval malým hlupáčikom?“

„Jak je moţné, ţe teď máš dvojky a dokonce i jedničky?

„Áno, pán učiteľ, lebo ešte nie som taký veľký ako vy.“

To tě to tam tak baví?“

Mladý adept právnické fakulty dostane u zkoušek otázku:
„Co je to podvod?“
„Podvod je, jestliţe mě teď necháte propadnout.“
„Jak to?“ ptá se profesor.
„Protoţe paragraf 265 trestního zákoníku zní: Kdo zneuţije
nevědomosti něčí aby jej poškodil, dopustí se podvodu...“
Učitel hudby varuje ţáka:
„Jestli mě budeš dále takhle zlobit, tak namluvím tvé matce,
ţe máš velký talent.“
Malý Samuel přinese vysvědčení a starý Izák se nestačí divit.
Samé čtyřky a sem tam pětka. A hned se rozzlobí: „Takhle by
to rozhodně nešlo. Od příštího roku půjdeš na křesťanskou
školu.“
Jak Izák rozhodnul, tak se stalo.
Kdyţ Samuel přinesl další vysvědčení, byl Izák úplně paf:

Samuel mu odpoví: „To zrovna ne, ale přijdeš do
chodby – jeden ukřiţovanej, přijdeš do třídy – tři ukřiţovaní –
a v jídelně dokonce čtyři! Tam se s nikým nepářou!“
Kohn vidí v galerii obraz Narození Páně a říká si:
„Ti křesťani jsou teda divní. Na šaty nemají, spí v chlévě, ale
musí se nechat vymalovat od Rembranta.“
Koenigswald stojí nad hrobem svého přítele Steigermarka a čte
náhrobní nápis.
„Zde odpočívá Izák Steigermark, řádný člověk, poctivý
obchodník.“
Koenigswald si povzdechne:
„Chudák Steigermark, musí leţet v hrobě se dvěma úplně
cizími lidmi.“

Roškotovo divadlo
Odysseus aneb leporelo rocku
Divadlo Dostavník Přerov
Pátek 2. prosince 19:30
Velkolepý příběh o odvaze a touze, lásce, utrpení, souţení,
slávě, odhodlání, chrabrosti a hrdinství. Příběh starý téměř
jako lidstvo samo, a přece stále strhující. Příběh dílem
nadpřirozený, ale dílem tak reálný, ţe zastaví dech i srdce.
Příběh o strastiplné cestě ithackého krále do Tróje a zpět na
Ithaku.
Představení je zařazeno do přehlídky amatérských divadelních
souborů ORLICKÁ THÁLIE.

Černá komedie (Peter Schaffer)
Východočeské divadlo Pardubice
Pondělí 19. prosince 19:30
Situační komedie na druhou. Děj hry se odehrává potmě.
Divák samozřejmě vidí, co se na jevišti děje, ale postavy
příběhu nikoli, coţ je principem originální komiky a impulsem
ke kreativnímu herectví.
Hlavní hrdina si pozval do bytu snoubenku, a protoţe by
mohl přijít i její otec, tajně si „vypůjčil“ ze sousedova bytu
trochu drahocenného zařízení. V hodině Há vypadnou
v domě pojistky. Dostaví se osoby očekávané, i ty nejvíc
neočekávané. A hlavně – všichni tropí pošetilosti, které člověk
dělá, kdyţ si myslí, ţe ho nikdo nevidí.
Jak se zbavit čerta
Divadlo Na rozhHraní Praha
Úterý 20. prosince 8:15 a 10:00
Pohádka o tom, jak se z nepovedeného čerta díky lásce stane
povedený člověk.

Malá scéna
Ceny města
Úterý 29. listopadu 17:00
Udílení Cen města Ústí nad Orlicí za rok 2010 za mimořádné
přínosy v umělecké a sportovní oblasti.
Stráže! Stráže!
Putování za vánoční hvězdou

Sobota 3. prosince 19:00

Divadlo Kapsa Andělská Hora

Hlavním hrdinou humoristické fantasy je čestný a naivní

Sobota 10. prosince 15:00

mladík Karotka vychovaný přísnými trpaslíky. Přichází do

Pohádkové vypodobnění příběhu narození Jeţíška, který vás

zkaţeného velkoměsta a stává se členem městské policie, tzv.

přenese do dávných dob. Nechte se vést nejkrásnějším

noční hlídky...

pohádkovým příběhem, jenţ se odehrává v bohaté dekoraci
a kostýmech, které vycházejí z tradičních vánočních her, a je
doprovázen ţivým zpěvem koled. Do biblických časů vás
zavedou Marie s Josefem, Anděl, Čert, Herodes i tři králové

Pohádky do kapsy
Divadlo Radar Praha
Neděle 4. prosince 15:00

Kašpar, Melichar a Baltazar.

Vydejte se na procházku do světa fantazie a výmyslů! Jenom

Irská taneční show – Fantasy of Dance

Mohl by se hodit! Napsal ho Kašpárek, takţe je na něj

Taneční soubor Merlin

dokonalé spolehnutí.

Úterý 13. prosince 19:30
Uvidíte dynamické a působivé taneční vystoupení. Tvůrci
programu připravili dokonalý koktejl pro všechny smysly.
Pulzující energie mládí se spojuje s opojnými pocity radosti
a smutku. Charakteristická irská hudba je v souladu s taneční
virtuozitou, rafinovanou prací nohou, strhujícím rytmem
a úderností irského stepu.

si nezapomeňte dát před cestou do kapsy atlas pohádek.

Předvánoční koncert pěveckého sboru Č.A.S.
sobota 10. prosince 19:00
Příznivci hudby se mohou těšit nejen na koledy, ale skladby
klasické, lidové i populární a muzikálové v podání pěveckého
sboru z Dolní Dobrouče.
TreBl

Listopad
Listopad je měsícem s největším mnoţstvím oblačnosti a tedy s nejmenším počtem jasných dnů, po prosinci je pak druhým
nejmlhavějším měsícem. Kalná listopadová rána nebývají příliš radostná, přesto i v tomto měsíci lze strávit krásné chvíle v přírodě,
neboť také tichý zamlţený listopadový les k běhu našeho ţivota prostě patří.
V listopadu se většinou objevuje první sníh, který ještě zemi nedokáţe zcela zakrýt. Pranostika vzhled takové listopadové
krajiny popsala naprosto výstiţně: „Listopad na strakaté kobyle jezdí.“ Ono to vlastně platí pro celý barevný podzim.
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Martina
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existovala

hnědáků, ryzáků či grošáků (takový

grošák byl kůň skvrnitý). A

patřila k nim také brůna, kůň špinavě

bílý, tedy v barvě právě oné

listopadové

sněhovým popraškem.
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svatého Martina, zimní časy

začíná“. Sníh bývá v zimě poţehnáním,
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lidem i radost, hlavně dětem. Doba,

kdy se umrzlý a špinavý sníh

jiţ zprotiví, je ještě daleko. Sníh chrání

zemi a rostliny před silným
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listopadový

není, protoţe škodí ozimému
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z nadbytku vlhka trpí plísněmi.
Listopad je také měsícem
větru skutečně opadá většina listí

foto: Jan Praţák

Tedy s některými výjimkami, třeba na

z korun

větrným

dubu část suchého listí vydrţí

aţ skoro do jara. V listopadu často přicházejí i vichřice. V našich převáţně smrkových lesích dochází tehdy často k polomům a
vývratům, občas spadne nějaký ten strom i na silnici a přeruší dopravu. V dřívějších dobách však bývalo někdy hůř a v listopadových
deštích se pohyb po cestách občas i zcela zastavil. Nebylo to ovšem kvůli spadlým stromům. Nezpevněné polní a lesní cesty se
proměnily v bezedné bláto a obce leţící mimo tzv. císařské silnice s pevným povrchem byly třeba po několik dnů aţ týdnů téměř
odříznuty od světa. Pranostika to opět dokázala vyjádřit ve zkratce: „Listopad – cesty nemá rád.“
Deště však v průběhu listopadu obvykle přece jen postupně ubývá ve prospěch sněhu, někdy se dostavuje i výraznější
ochlazení s mrazy. Nejčastěji je přináší svatá Kateřina (25. 11.), která sice „má pěkné jméno, ale chladné věno“. U nás na Malé Hané
se pak na Kateřinu mezi lidmi říkávalo: „Chodijó-le hose vo Kateřině po ledě, bodó chodit vo Vánocich po blatě“. A platilo to
(alespoň v časech našich dědů a babiček) i naopak.
Nejslavnější listopadovou husou je však beze sporu husa martinská. A kdyţ ne nejslavnější, určitě nejchutnější.
Hynek Skořepa

Zápisník zapadlých X

Václav Havel, Dopisy Olze i od Olgy a Kampademie
Tak tak, i „největší Čech“ Václav Havel, náš přední dramatik, čelný disident, hlavní postava revoluce 1989, dlouholetý
prezident, světoznámý politik a nedávný jubilant můţe být směle označen za zapadlého. Kdopak se dnes ještě zajímá o jeho hry?
Pamatuju si ty nechápavé obličeje mnoha studentů na školním představení Audience. Zaţil jsem prázdné kino, kdyţ se promítalo
Odcházení. A i kdyby někteří něco tušili o Havlově dramatickém díle (to se určitě v češtině probírá), jeho myšlenky filosofující budou
asi téměř neznámé.
V poslední době se přitom objevila hned řada publikací, která mapuje spiritualitu Václava Havla a jeho přátel, zejména
pokud jde o osmdesátá léta. Většina z nich uţ vyšla dávno jako samizdat, ale běţnému čtenáři byly nedostupné. A některé vycházejí
poprvé. Tady jsou.
i
Abychom pochopili, o co jde v Dopisech od Olgy , musíme nejprve zmínit Dopisy Olze. Vznikly za Havlova pobytu ve vězení
v letech 1979 – 1983 (nemusím snad psát, ţe Havel nebyl zločincem, byl
odsouzen za tzv. podvracení republiky, tj. činnost totalitnímu reţimu
nepohodlnou). Zpočátku jde hlavně o praktické kaţdodenní záleţitosti, ale
čím dál víc převaţují reflexe vlastní situace a obecněji lidské situace vůbec.
„Člověk je cizincem ve světě, protoţe je stále nějak svázán s bytím, a je odcizen
bytí, protoţe je vrţen do světa. Jeho drama se rozvíjí v rozpolcenosti mezi
orientací vzhůru a zpět
a neustálým propadáním dolů a do teď. Je obklíčen horizontem světa, z něhoţ
ii
není úniku, a zároveň sţírán touhou tento horizont prolomit a překročit.“ Ty
hlavní, pozdější dopisy jsou uţ vědomě stylizované jako text určený ke
zveřejnění, tedy ne jako osobní dopisy, ale jako literární dílo. Pro běţného
čtenáře budou snad „příliš filosofické“; pro filosoficky vzdělaného člověka
jsou naopak zajímavé v tom, jak se snaţí své náhledy formulovat
„amatérsky“, po svém, bez akademicky korektního odborného vyjadřování.
„Vím, ţe přespříliš uţívám slov jakýsi, nějaký, něco jako, jaksi, jakoby. ( …) Je to řeč trochu obrazná, zkratkovitá, zkusmá, termíny jsou
voleny příleţitostně a slouţí jen určité větě či konkrétnímu postřehu. (... ) Mé úvahy nejsou a nechtějí být ţádnou filosofií nebo dokonce
filosofickým systémem, který by chtěl obohatit obecný majetek lidstva v tomto oboru. Je to spíš jen svědectví o člověku v určité situaci,
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o člověku – mně, o druhu a směru jeho vnitřního brumlání.“ O to je ovšem text srozumitelnější a autentičtější.
Ale abychom pochopili Dopisy Olze plně, musíme dát zaznít
i druhé straně dialogu: musíme číst Dopisy od Olgy. A ty právě vyšly
aţ letos. Zatímco Dopisy Olze nejsou adresovány jen Olze Havlové,
ale širšímu okruhu přátel, Dopisy od Olgy uţ vůbec nepsala Olga (ta
samozřejmě dopisy taky psala, ale stručné a věcné). Pod dopisy je
podepsán Ivan M. Havel, Václavův bratr, ale jejich obsah je dílem více
osob; Ivan Havel do dopisů přepisuje jak výpisky ze své četby, tak
úvahy svých přátel, např. Radima Palouše a zejména Zdeňka
Neubauera. Ty jsou psány sice „na svobodě“, ale pořád v
nesvobodném světě nebo spíš v zásvětí nesvobodného světa, „na
druhé straně barikády“ neţ oficiální reţim. Od zamyšlení Václava
Havla se liší hlavně akcentem: víc neţ o situaci člověka
a lidství tu jde o situaci vzdělanosti, vědy, evropské kultury v širokém
slova smyslu. „Ţijeme v čase ne nepodobném době Sókratově, která
předznamenala zánik antiky. Existuje ještě mýtus: novověký vědecký
obraz světa. (…) Avšak představa světa jako fungujícího mechanismu se změnila v drama kosmogonie, v němţ hrají roli jediných
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protagonistů TÝCHÉ A ANANKÉ – Náhoda a Nutnost.“ Václav Havel píše „na hromadě šrotu“, jeho přátelé „na hromadě knih
tvořících Evropu“. Dopisy Olze píše vězeň, dramatik, v jistém smyslu politik. Odpovídají mu vědci, filosofové, teologové, zkrátka
učenci.
A právě Zdeněk Neubauer, který se na podobě Dopisů od Olgy tak výrazně podílel, je potom tím, kdo na Havlovo přání
v
doprovází nebo dokonce završuje samizdatová i exilová vydání Dopisů Olze svou úvahou Consolatio philosophiae hodierna .
Consolatio philosophiae, tedy Útěcha (z) filosofie, je slavné dílo Boëthiovo, poslední ještě antický text z počátku 6. století napsaný
právě ve vězení v závěru Boëthiova ţivota a zároveň v době konce starověkého Říma. V Havlových dopisech spatřuje Neubauer
významnou obdobu díla Boëthiova: tehdy i nyní tu prý promlouvá Filosofie sama, Moudrost, jungovská Anima. Havlovo svědectví
vykládá Neubauer náboţensky. Podle něj jde o událost zjevení; Havel to vyjádřil takto: „Znovu si vybavuji ten dávný okamţik
v Heřmanicích, kdy jsem v horkém, bezmračném letním dnu seděl na hromadě rezavého ţeleza a hleděl do koruny mohutného stromu,
se vznešeným klidem přesahujícího všechny ploty, dráty, mříţe a stráţní věţe, které mne od něho oddělovaly. Sledoval jsem neznatelné
chvění jeho listí na pozadí nekonečného nebe a postupně mne zcela ovládl těţko popsatelný pocit: zdálo se mi, ţe jsem se najednou
vznesl vysoko nad všechny souřadnice svého momentálního pobývání na světě do jakéhosi nadčasu totální soupřítomnosti všeho
krásného, co jsem kdy viděl a proţil; usmířený, ba téměř něţný souhlas s nevyhnutelným během věcí, jak mi ho toto stanoviště
otevíralo, se ve mně spojoval s bezstarostnou odhodlaností aţ do konce čelit všemu, čemu je třeba čelit; hluboký úţas nad
svrchovaností bytí přecházel v závrať nekončícího padání do propasti jeho tajemství; bezbřehá radost z toho, ţe jsem, ţe ţiju, ţe mi bylo
dáno proţít vše, co jsem proţil, a ţe to všechno má zřejmě nějaký hluboký smysl, se ve mně podivně snoubila s neurčitou hrůzou

z neuchopitelnosti a nedosaţitelnosti všeho, k čemu se právě v tuto chvíli, stanuv na samém okraji konečnosti, tak těsně přibliţuji; byl
jsem zaplaven jakýmsi vrchovatě šťastným souzněním se světem i sebou samým, s touto chvílí, se všemi chvílemi, které mi vybavuje,
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i se vším nedohledným, co je za ní a co znamená.“ Havlův obrat od zoufalství k naději, od zmatků k proţitku řádu, od samoty
k pocitu sounáleţitosti s druhými chápe Neubauer jako konverzi. Havel se ovšem tomuto výkladu bránil; pouţívá sice občas
i křesťanských výrazů, ale vcelku je jeho styl „světský“: „Ano: člověk je vlastně přibit – jako Kristus ke kříţi – do průsečíku paradoxů:
rozpjat mezi horizontálou světa a vertikálou bytí, strháván beznadějí pobývání z jedné strany a nedosaţitelností absolutna z druhé,
balancuje mezi trýzní z neznámosti svého poslání a radostí z jeho naplňování, mezi nicotou a smysluplností. A jako Kristus také vítězí
vlastně především svými prohrami: nazřením absurdity nalézá opět smysl, svým selháním objevuje nově svou odpovědnost, prohrou
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několikaletého uvěznění vítězí – přinejmenším – sám nad sebou.“ Neubauer samozřejmě nechce Havla násilím učinit křesťanem;
spíš předkládá křesťanům Havlovo svědectví jako výzvu, kterou by se měli dát inspirovat.
Palouš a Neubauer se nevynořili „zčistajasna“ aţ počátkem osmdesátých let: jiţ v sedmdesátých letech se totiţ ustavilo
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filosofické společenství, které si začalo říkat Kampademie. V dílku Dějiny Kampademie jeho genezi popisuje Daniel Kroupa.
Členové bytových filosofických seminářů se tehdy začali pravidelně scházet na Kampě ve mlýně u Paloušů. A snad proto, ţe
k základním čteným autorům tu patřil Platón, vznikl nápad obnovit polováţně – poloţertem jeho Akademii. (Tady je třeba vědět, ţe
Akademie v Athénách zaloţená Platónem patřila mnoho staletí k nejprestiţnějším antickým filosofickým školám a ţe k jejímu
obnovení došlo i v renesanční Florencii.) Byla to všechno hra, ale myšlená smrtelně váţně: coţpak to všechno skončilo v dávných
dobách? Coţpak ta tradice nepokračuje i dnes? Šlo většinou o muţe, filosofy a katolíky, jakkoliv svým zaměřením různorodé (setkali
by se takto v jiné době?). Radim Palouš byl teoretikem pedagogiky, jeho syn Martin Palouš, Daniel Kroupa a Pavel Bratinka filosofy
politiky, Helena Webrová teatroloţkou, Tomáš Halík a Zdeněk Kratochvíl teology, Ivan Havel přírodovědcem, Zdeněk Neubauer vším
dohromady. Na pravidelných setkáních se tu četla a vykládala jak ta nejklasičtější filosofie (Platón, Komenský, Bolzano, Nietzsche,
Arendtová, Patočka), tak díla obraznější (Dante – Vergilius – Homér), objevily se však i moderní západní texty hledající alternativní
cesty v rámci přírodních věd (Hofstadter, Pirsig, Bohm, Sheldrake, Bateson) a dokonce i autoři tak rozdílní jako Lao-Tse, Jung,
ix
Tolkien a Castaneda (jejich opět poloţertovný seznam najdete ve Svatojánském výletu ).
Po svém propuštění z vězení v roce 1983 se ke Kampademii připojil i Václav Havel a i kdyţ sám nepřispěl k jejímu chodu
nějakou rozsáhlou přednáškovou činností, stal se její integrující součástí, minimálně v tom, ţe se řada „výjezdních zasedání“
x
odehrávala u něj na Hrádečku. Zajímavý sborník vytvořili členové Kampademie nad Havlovou faustovskou hrou Pokoušení . Jejich
xi
Faustování s Havlem není jen reflexí jedné divadelní hry, ale opět celé tradice táhnoucí se dějinami Evropy a pozoruhodně oţívající
xii
právě na sklonku 20. století: „Z bahna průměrnosti povstávají znovu rytíři, titáni, zasvěcenci a géniové.“
A přišla revoluce, z poniţovaných a pronásledovaných se stali slavní a (někdy) vládnoucí. Václav Havel se stal prezidentem,
politice se věnovali i Bratinka a Kroupa, Radim Palouš se stal rektorem Karlovy univerzity, Martin Palouš diplomatem, Ivan Havel
šéfredaktorem Vesmíru a vedoucím Centra teoretických studií, Halík asi nejznámějším knězem a teologem. Zdeňkové Neubauer
a Kratochvíl zaloţili Katedru filosofie a dějin přírodních věd na PřF UK, kde jsem je poznal i já. Jejich cesty se rozešly, aby se moţná
uţ znovu nesetkaly, osmdesátá léta těhotná nápady začala vydávat své plody, ale tím i podléhat rozptýlení a zmarnění. Snad
z pocitu, ţe to vše uţ je dávná historie, začaly vznikat ony publikace, které jsem tu předvedl, a objevila se i bilancující kniha Martina
xiii
xiv
C. Putny : Václav Havel. Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Putna je důkladný: historie, kterou jsem tu popisoval, je
jen jednou z kapitol jeho rozboru. Před osmdesátými lety tu byly jiné vlivy: prvorepublikový (a starší) spiritismus a unitářství,
Šestatřicátníci a divadelníci, bohéma a levice, vzedmutí šedesátých let, underground a Charta 77. Osmdesátá léta však znamenají
vrchol. Po něm přichází – podle Putny – myšlenková únava, vyprázdnění, ztroskotání Havlových vizí. „Havlův pokus z počátku
devadesátých let učinit z Čechie cosi více, neţ jen jeden řadový malý stát, učinit z něj duchovní, intelektuální a morální centrum
xv
evropského a světového významu, v podstatě selhal.“ Na místo českého snu nastupuje další vlna „čecháčkovství“.
Kdyby šlo o kolaps megalomanského myšlenkového projektu, který měl vybudovat cosi stálého a trvalého, pak by si Havel
zaslouţil jen politování – nebo posměch. Havel si je ale křehkosti a pomíjivosti svých snah vědom – a tím jsou jeho odpůrci předem
odzbrojeni: „Bytí zakleté ve mně a bytí zakleté ve světě si mohou podat ruce kdykoli, kdekoli a jakkoli: kdyţ se zahledím do koruny
stromu nebo do očí druhého člověka, kdyţ se mi podaří napsat Ti hezký dopis, kdyţ mne dojme v televizi nějaká opera, kdyţ mi rozvíří
myšlenky úryvek z Lévinase, kdyţ se nám vydaří návštěva, kdyţ pochopím smysl svého soucitu s meteoroloţkou, kdyţ někomu pomůţu
nebo kdyţ někdo pomůţe mně, kdyţ se stane něco důleţitého i kdyţ se nestane vůbec nic zvláštního. Ať uţ se to ale stane kdykoli a
xvi
jakkoli, vţdycky to bývá jen okamţik vzácný a prchavý.“ Ale stává se to.
iIvan M. Havel a kol.: Dopisy od Olgy. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011.
iiZ dopisu 129, 22. 5. 82. Citováno podle pdf souboru na stránkách Knihovny Václava Havla: http://archive.vaclavhavel-library.org/kvh_search/itemDetail.jsp?id=2811.
iiiZ dopisu 110, 9.1.1982.
ivIvan M. Havel a kol.: Dopisy od Olgy. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011, s. 258-259.
vZdeněk Neubauer: Consolatio Philosophiae hodierna. K Šestnácti dopisům Václava Havla. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010.
viZ dopisu 133, 19.6.1982. Op. cit. (Původní verze je v dopise 91, 29.8.1981.)
viiZ dopisu 144, 4.9.1982. Op. cit.
viiiDaniel Kroupa: Dějiny Kampademie. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010.
ixIvan M. Havel, Martin Palouš, Zdeněk Neubauer: Svatojánský výlet. Praha: Malvern & B.Just, 1999, s. 157-160.
xVáclav Havel: Largo desolato. Pokoušení. Asanace. Praha: Artforum, 1990.
xiPavel Bratinka, Ivan M. Havel, Zdeněk Neubauer, Daniel Kroupa, Martin Palouš, Radim Palouš, Helena Webrová: Faustování s Havlem. Úvahy o archetypu Fausta nad
evropskými kulturními dějinami a nad Havlovou hrou Pokoušení. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010.
xiiZdeněk Neubauer: Faustova tajemná milenka. In Pavel Bratinka, Ivan M. Havel, Zdeněk Neubauer, Daniel Kroupa, Martin Palouš, Radim Palouš, Helena Webrová:
Faustování s Havlem. Úvahy o archetypu Fausta nad evropskými kulturními dějinami a nad Havlovou hrou Pokoušení. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010, s. 147-148.
xiiiPřipomeňme tu, ţe Martin C. Putna je katolický provokativní intelektuál, v 90. letech vůdčí osobnost revue Souvislosti, literární historik, skvělý publicista a
donedávna právě ředitel Knihovny Václava Havla.
xivMartin C. Putna: Václav Havel. Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011.
xvMartin C. Putna: Václav Havel. Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011, s. 334.
xviZ dopisu 133, 19.6.1982. Op. cit.

Kdo to je Petr Hájek?

Co to je šoulet?

Kdo nebo co je Vicena?

Kdo to byl Edgar Allan Poe?

Náš nový starosta.

Nějaká sračka.

Divadlo naše ochotničí.

Spisovatel.

To je přeci šulda. Náš pan

Staročeské jídlo.

Bývalý ústecký divadelník.

Spisovatel.

starosta.

To je taková ta kaše.

Čeho? To nevím.

Spisovatel.

Starosta tady.

Hrách a kroupy, to je jídlo.

Divadelní soubor.

Jeţiš márja, já nechci

Nevím, Hájka jsem ještě neslyšela.

To je jídlo. A jak vypadá? Hnusně.

Hudebník.

takovýhle otázky. Neřeknu.

Bratr Zdeňka Hájka.

Druh jídla. Něco s kroupami

To je nějaká cena.

To byl nějakej spisovatel.

a hráškem.

Náš divadelní soubor.

Kdy Ústím projel první vlak?

Nějaký virtuóz?

1880.

Náš starosta.
To je tady náš milovaný starosta,

V které části Evropy byste

bodejť bychom ho neznali.

hledali Grónsko?

Jaký je rozdíl mezi

Jooo, to vám nemůţu říct,

To je součást Evropy? Ale asi

droždím a kvasnicemi?

protoţe to doopravdy nevím,

Vyčasujte slovo houba.

jo, kdyţ je to součást Dánska,

Ţádný. (4x)

já jsem viděla poprvé vlak, aţ

Houba, houby, houbě,… já uţ si to ze

takţe na severu.

Někdo nedává vůbec nic,

kdyţ jsem byla dost velká. Já

školy nepamatuju.

Na severu někde.

dává šumivou vodu, ale

jsem rozená 1928, tak to uţ

To neznáme.

To není v Evropě.

kvasnice se můţou dát.

vlak snad jezdil.

To nejde vyčasovat, protoţe to je

Na severu, přece se říká: Zima

Ţádný.

V 20. století.

podstatné jméno.

jak v Grónsku.

Ještě se tomu dříve říkalo –

1820.

Jeţíš marja. Houba, bez houby, k houbě,

Nevím, ještě jsme se to

hýbání. Ţádný.

Kolem 1847.

vidím houbu, oslovujeme, voláme

neučili.

houba, o kom o čem s houbou, s kým

To není v Evropě.

čím s houbou.

Tam je zima. Někde

To uţ jsme dávno zapomněli – houbu.

v Antarktidě?

Teď uţ víme leda houby. Houba,

Nahoře.

houby, houbě, v hubě. (smích)

Grónsko není v Evropě.
Na severu.

Kdy byla sametová revoluce?

Mezi Kanadou a Islandem.

1870 nebo 1880.

V 19. století.
Jaké je hlavní město
Spojených států?
Washington D.C. (3x)
Washington. (2x)
Nový York. (2x)

Jaký je rozdíl mezi perverzí
a privatizací?
Perverze, to je nějaká úchylka
a privatizace, to je znárodnění.

Taky neřeknu, znám

Já bych řekl, ţe ţádný, páč

to, ale neřeknu.

obojí to je děsná sviňárna.

Byla v roce 1989. (2x)

Netuším.

Byla v roce 1989 a místo komunistů
teď máme demokracii.

Jaký je rozdíl mezi člověkem, který je potentní a který

Kde byste hledali stydkou kost?

Byla v roce 1989. Byla svrhnutá vláda

je potencionální?

(Smích) U ţen.

a uţ nemáme socialismus, ale máme

Potentní je plodný a potencionální, to nevím, jak bych to

V klíně.

demokracii.

vysvětlil.

Co? S čím kost? S tetkou? S kytkou?

To bylo v roce 1989, šlo o to,

Není impotentní? Potentní, to jsem teda ještě neslyšela.

Kde je stydká kost? Co? Jakou?

abychom měli svobodu slova.

A potencionální? Tak to je tedy velký rozdíl.

Stydkou? Co to je stydkou? Ty vole

Padli komunisti, to bude teďka.

Impotentní, to jsme my všichni, co tady stojíme,

stydká, tak ţe bych teďka rychle něco

My to víme, zaleţí, jestli to víte vy. My

a potencionální je člověk, který má určitou kapacitu

vymyslela, tak to nevím, čeče. Není to

jsme to zaţili.

a nadání na věci, které umí dělat.

někde na chodidle?

Potencionální to je schopnost pro podnikání a potentní je

Na pánevním dnu.

potentát, člověk nějaký zbrklý.

To nevím. To je ta kost, co teďka dělají

Tak to uţ nevím, ale impotentní, to bych vám řekla.

ty klouby?

Co znamená slovo irelevantní?
Takové blbé otázky vy dáváte jo?
Nevím. Námitka je irelevantní.
To není důleţité.
Nevím, já uţ tyhle nový slova neznám.

Mezi nohama.
To mají dámy někde dole, tam na tom
hrbolku.
Na těle. Jak to jen říci… je kolem
pánve.
Dempsey a Makepeaceová

Průzkum byl proveden i v Litomyšli. Dělali jsme anketu mezi studenty a ptali jsme se jich, co si myslí, ţe se událo
17. listopadu, a proč tento den slavíme jako státní svátek.
Nikola (18): „Sakra, mám to na jazyku. Nějaké upálení?“

Adam (17): „Byla Sametová revoluce.“

Anežka (19): „Den boje za svobodu a demokracii, Den

David (17): „Nevím, ale myslím si, ţe to byla nějaká

studentstva.“

demonstrace nebo boje.“

Alena (19): „V 89. šli studenti do ulic a byl převrat.“

Honza (18): „Den studentů přece.“

Pavlína (16): „Byla demonstrace a upálil se kvůli tomu ten

Daniel (18): „Tak tohle teda nevím.“

student Palach.“

Jakub (16): „Studentské odboje, dá se říct. V 39. a 89. roce.“

Michaela (17): „Den studentů?“

Standa (20): „Den boje studentů za svobodu, roky 1939 a

Lucie (17): „Nebyla toho dne Sametová revoluce? Jak byli

1989.“

studenti na náměstí v Praze?“
Smějete se? A jak byste odpověděli vy?
TreBl

PŘEHLÍDKA MODERNÍ ŽURNALISTIKY aneb MULTIMEDIÁLNÍ DEN V BRNĚ
Byl pátek 11. 11. 2011. Věštkyně, šarlatáni i ufologové o tomto datu mluvili jako o dni magickém, kdy bychom měli udělat
něco neobvyklého, výjimečného. Shodou okolností (?) připadla na tento čas akce pod názvem Multimediální den. To byla výzva!
A tak jsme se po opravdu dlouhé debatě a rozmýšlení rozhodli udělat si ve škole volno a vyrazit vzhůru do světa ţurnalistiky.
Multimediální den byl letos jiţ potřetí pořádán katedrou mediálních studií a Fakultou sociálních studií Masarykovy
univerzity v Brně. Je to výjimečná akce a to zejména proto, ţe popularizuje novinářskou práci mezi mladými lidmi. Kaţdý student,
který má nebo chce mít co do činění s psaním a ţurnalistikou, by zde neměl rozhodně chybět! Věřím, ţe jiţ chápete, proč se do
hlavního města Moravy vydalo naše trio. Ale vezměme to hezky popořádku.
„Ccccrrrrrrrrrr!“ Budík nadskakuje na našich nočních stolcích uţ o půl páté ráno. Více bychom se k této skutečnosti neradi
vyjadřovali. Jen: „O půl páté ráno! Chápete? O půl páté?!“ Nevzbuzuje v nás totiţ příjemné pocity. Cesta do koupelny, do kuchyně na
čaj – a výprava můţe začít. Cílový sraz 6:05 na terminálu v České Třebové. My dva a Kristýna Šedová – GYMPLÁCKÝ tým a (snad)
jednou také budoucí novináři.
Po společném setkání v nádraţní hale ovšem ranní nadšení pro výlet z našich obličejů zmizelo. Na odjezdové tabuli se
objevovala aţ dvouhodinová zpoţdění. To byl konec. Představa, ţe jsme mohli ještě hodinu spát, nás „sráţela“ k zemi. Nicméně dali
jsme si teplou snídani a vmáčkli se mezi desítky dalších
zmrzlých „čekajících“.
Dočkali jsme se! „Hurááááá“ jako by se zračilo ve
výrazech kaţdého z nás. Nastoupili jsme do vlaku a zahřívali si
sedadla. „ECčko“ bylo ještě v dáli, a tak jsme dali přednost
o něco méně komfortnímu spěšnému vlaku. „Naštěstí jsme
všichni tři jako správní ţurnalisté značně upovídaní a cesta
nám hezky utíkala,“ říká Verča. Já bych rád toto tvrzení
striktně vyvrátil, protoţe obě dvě mé společnice strávily
vesměs celou jízdu narvaným vlakem povalené na sedačce, ţe
je musel průvodčí nejednou vybízet, aby se posadily.
O vybraných způsobech gymnazistů a tom, jak se jedna
babička s holí nemohla ani posadit, však tento článek není.
Příjezd do Brna byl velmi chladný. Mráz v prstech
a podzimní sychravo nebylo po výstupu z vyhřátého vlaku rozhodně vítáno. O to rychleji jsme vyrazili k cílovému bodu – k Fakultě
sociálních studií. Po cestě jsme narazili na stánky se svatomartinským vínem. Odolali jsme. Rozhodli jsme se pro ochutnávku aţ při
zpáteční cestě.

Fakulta působila příjemně a upraveně. Ţádný test typu „Ukaţ svou inteligenci a najdi si to sám“ se nekonal. Měli jsme
radost z krásně vyznačených letáků a šipek všude kolem nás (pozn. autorů: Jako účastníci seminářů ze zeměpisu bychom
samozřejmě i bez směrníků neměli problém hledané místo najít.).
Očividně zde panovala velice poklidná nálada. Neţ jsme se stihli rozkoukat, uţ jsme byli obdarováváni programy,
dárkovými předměty (o těch později), dotazníky, harmonogramy a bloky. Orientaci po samotné budově nám usnadňovali sami
studenti. Nebyl tedy problém objevit centrální šatnu a vyrazit na první přednášku. Současně jich probíhalo několik, konkrétně dvě.
Návštěvníci si tedy mohli libovolně zvolit dle svého gusta. My jsme si však nevolili dle gusta, ale dle dárkových předmětů. Po účasti
na jedné přednášce byla návštěvníkům darována flashka a na druhé termohrnek, obojí s logem Masarykovy univerzity. Zkuste hádat,
co si nakonec přivezli gympláci z výletu?
Po úvodním programu přišlo na řadu oficiální zahájení a my se přemístili do atria. Zde byl odstartován ten pravý „mazec“,
za kterým jsme sem přijeli!!
Atrium bylo plné interaktivních stánků známých médií. Nechyběla Mladá Fronta, Sedmička, Česká televize apod. Studenti
měli moţnost přičuchnout k práci novinářů v televizních, rozhlasových i tištěných médiích. Nechyběla ani internetová novinařina, tzv.
online ţurnalistika. Vyzkoušet jsme si směli také reportérskou práci před kamerou. Ţivému vstupu v aranţmá České televize Kristýna
dlouho neodolala a my s Michalem jsme se zatím přesunuli k stánku Mladé Fronty Dnes, kde jsme měli sehrát velkou roli – to jsme
ale ještě netušili, jak moc velkou (pozn. redaktorů: Dočtete se více v příštím Gymplákovi)!
Pokud se někdo hlásí na tuto fakultu, mohl se zastavit také u stánku ţurnalistiky, který zde fakulta měla. K dispozici byli
nejen letáčky, ale i student, připraven na naše dotazy. Narozdíl ode dne otevřených dveří se tu praktikoval velmi individuální přístup
a vše se pohybovalo na přátelské rovině. Coţ jsme skutečně ocenili, i kdyţ jsme koneckonců měli o studiu více informací neţ sám
student za stolečkem.
Práce v rozhlase zaujala zejména Kristýnu, která u tohoto
stánku strávila většinu času. Za to jí také velmi děkujeme, neboť
bez ní bychom se asi nedozvěděli o rádiové stanici, která se
nachází přímo na fakultě. Jako správní „zvědavci“ jsme se tam
samozřejmě vydali. A rozhodně jsme neprohloupili! Rádiové
studio bylo plné mladých studentek, které nás do práce za
mikrofonem a mixáţním pultem zasvětily. Byla to pro nás další
nová a hlavně skvělá zkušenost.
Poté jsme se opět vrátili na chvíli do atria a plní záţitků
jsme se chystali k odchodu. Bylo načase vrátit se k domovu. Na
nádraţí jsme si koupili vyhlášenou horkou čokoládu. Dokonce
jsme zde potkali našeho profesora Hynka Skořepu. Jak je ten svět
malý, ţe?
Ve vlaku jsme pak prodiskutovávali naše postřehy a hodnotili celý den. Zpáteční cesta probíhala relativně v naprosté
pohodě! Domnívám se, ţe slovo relativně je v předchozí větě asi nejdůleţitější, jinak bychom nenapsali na toto téma další odstavec.
Ihned na druhé zastávce si k nám totiţ přisedla jedna vysokoškolačka. Bylo nám jasné, ţe i přes její snahu předstírat, ţe naše
rozhovory nevnímá, i přes to, jak se s vášní ponořuje stále hlouběji do světa svých hitů na mp3 přehrávači, nás poslouchá víc, neţ je
zdrávo. K mému zklamání ale tajnou agentkou nebyla. Časem se zapojila do rozhovoru. Vysvětlila nám, ţe to normálně nedělá, ale
ţe kdyţ slyší takové intelektuální a věcné rozhovory, nemůţe si pomoci a musí se přidat. Kdyţ jsme se blíţili k Třebové, mluvila uţ
téměř jenom ona. Lákala nás na demonstraci 17. listopadu, jak vyjdou s manţelem a dalšími studenty do ulic a budou defenestrovat.
(pozn. redaktorů: Nyní, po 17. listopadu, víme, ţe naše fanatická spolujezdkyně lhala. Demonstrace sice byla, ale s defenestrací se na
nás nejspíš jen vytahovala.) Naštěstí uţ jsme přijeli do stanice Ústí nad Orlicí.
Z výletu jsme si nedobrovolně odnesli jedno ponaučení. Pamatujte, studenti: „Mlčeti zlato!“
Dempsey a Makepeaceová

Sedím u stolu, dopíjím poslední skleničku čaje a přemítám. Náhle si všimnu
něčeho, co jsem zatím vůbec neregistrovala. Nápis na dně skleničky – „MADE IN
RUSSIA“. To je šok, já jsem v Rusku! Je to sice neuvěřitelné, ale vše tomu nasvědčuje….
Druhý den ráno, ještě za tmy, mířím na tramvaj. Všude klid. V dáli však vidím,
dvě gumy, které vypadají podezřele. Kdyţ dorazím blíţ, zjistím, ţe chodí
s teleskopickým sběračem odpadků a ještě za tmy sbírají všechen nepořádek, který se
v okolí povaluje. Realita v Rusku je opravdu krutá, za světla se okolí pyšní hygienickou
čistotou,

ale

nikdo

se

nedozví,

ţe

v noci

vyráţí

čistící

četa.

Tento záţitek mě tak uchvátil, ţe jsem ani nezaregistrovala, jaký silný vítr tu
vane. Nadarmo se neříká – „zima jak v Rusku“. Opravdu je tu jak na Sibiři, taková
ořezávátka na to nejsou vůbec stavěná a mohou mít zdravotní komplikace. No jo, jsou
to holt ořezávátka…
Samostatnou věcí v Rusku je strava. Kaţdá guma, i taková, jako jsem já, si
můţe vybrat z několika pokrmů. Vše je zcela automatizované. V internetové databázi
si můţete prohlédnout dokonce i fotografie* jídel, která jsou aktuální pro daný den.

* jen ochutnat...

Má to ovšem jeden háček, pokud si chcete vybírat podle názvů, narazíte. Tak

například Feng-švej-i (  Feng-šuej) je ve skutečnosti pikantní kuřecí směs s rýţí.
Občas se stává, ţe vybrané jídlo vypadá jak jednou pouţité (např. květák na paprice).
Ale dělají zde i výborné palačinky s marmeládou a spoustu jiných vynikajících
kulinářský specialit. Jenom ty názvy jsou občas zavádějící.
Nesmím ovšem zapomenout na čaj! Tomu se nedá odolat a nebýt jeho,
nikdy bych se nedozvěděla pravdu. Tu krutou pravdu o zemi, kde se ve skutečnosti
nacházím. Byla bych uvězněná v iluzi, ţe ţiji v České republice…

Poučení pro příště: Nejezte ruskou zmrzlinu, když Vám chutná!

Zima není jenom v Rusku, ale i v „opravdové“ České republice. Kamarádka propiska mi vyprávěla,
jaká kosa byla u nich ve škole…

Měli jsme takovou zimu, že mi zamrznul inkoust v náplni,
ani jsem si necvakla, natož abych něco napsala. Většinou přijdu
do práce, vyskočím z pouzdra a píšu. Tentokrát jsem v něm
strávila celé dopoledne, abych se aspoň trochu zahřála.
Ve škole bylo jak v mrazáku!

Miliónová bábovka
Ingredience:

Postup:

4 lţíce hladké mouky

1. Smíchejte v hrnku mouku, kypřicí prášek, cukr a kakao.

½ čajové lţičky

2. Přidejte vejce.

kypřicího prášku

3. Přilijte mléko i olej a dobře promíchejte.

4 lţíce hladkého cukru

4. Dejte do mikrovlnky na cca 3,5 minuty (na největší výkon

2 lţíce kakaa

1000 watt).

1 vejce

5. Čekejte.

3 lţíce oleje

6. Dívejte se, jak z hrnku bábovka pomalu leze. (Pokud nikde

3 lţíce mléka

nic nevytéká, můţete být v klidu.)

1 HRNEK

7. Vypněte mikrovlnku a vytáhněte hrnek.
8. Vyklopte bábovku.
9. Jezte.
P.S. Nejlépe lţičkou.
Zážitky jednoho redaktora, kuchaře amatéra: I kdyţ ne
moc vzhledné, je to jasné, rychlé, chutné. Vhodné pro
všechny mlsouny.

LÁSKA TEXTILNÍ
Jednou v jedné ulici
potkal hadr hadřici.
Zastavila, zkoprněla,
aţ jí vlákna zrůţověla.
I on zastavil. Chvění cítí
v kaţdém kousku všech svých
nití.
„Jak je krásný, vazba pevná
od země aţ po ramena!“
„Jak je krásná, ční tu z davu,
určitě je z tryskového stavu!“

Tak se culí, pokukují,

To by se to milovalo!

Od těch dob tak látky jsou

v tkanině jim láska bují.

Uţ se k tomu schylovalo,

- ne všechny, však většinou -

kdyţ mu špitla do ucha:

polyester s bavlnou.

„Já jsem látka zvaná Ester.
Všechna vlákna polyester.“
„Já jsem Denim bavlněný,
vyšší Tex, víc zakroucený.

„Teď to nejde – za sucha!“
Tak se na to oba vrhli
hned, jak rosou trochu zvlhli.

Chtěl bych teď být jenom

A kdyţ přišel deštík malý,

s Vámi!

divoce se milovali.

Můţeme být chvíli sami?“

Měli spoustu dětiček,

V parku se pak tisknou k sobě
po útku i po osnově.

hadříků a hadřiček.
Hadříky dnes ţeny zdobí,
hadřičky jsou na nádobí.

PeTom

ROMEO A JULIE

Nalezeno bez podpisu ve 2. patře naší školy. Internetovým průzkumem zjištěn pravděpodobný autor:

ROMEO A JULIE

Karel Bradáč (1918 – 1973), český básník a novinář.

Je nádherná, vše sluší jí.

Souboj. A rána na čelist.

Rodiče jim svolili

Jak znějí zprávy partají,

Šestnáct je jí jak Julii.

(Tři dny pak Tybalt nechce jíst.)

a svatba byla za chvíli.

Teď uţ se jenom hádají.

Kdyţ na ni zírá, ţasne: „Ó!“

Julie prchá. Nastal hon,

Vzali se. K jejich neštěstí

Romeo křičí ve vzteku:

mladičký sličný Romeo.

Romeo za ní, na balkon!

jim nebránili ve štěstí.

„Já měl být z rodu Monteků.“

Vtom poţádá ji o tanec

Tam křičí láskou bez vůle:

Jí šestnáct je. A jemu zas

Julie bolně hryţe ret:

sám Tybalt, zpupný bratranec.

„Julie, krásná břehule!“

sedmnáct bude v tento čas.

„Náš táta měl být Kapulet.“

Romeo vzkřikne: „Tybalte!

Tím omámil ji nadmíru.

Čas lásky prchá do dáli,

Julii, mi nebalte!!!“

Chtěla ho. Jako v Shakespearu.

za čtrnáct dní se poprali.

Kotelna v 10. čísle Gympláka uvádí Lenku Praţákovou, Františka Kristena, Danu Holubářovou,
Lenku Janyšovou a Jakuba Brdíčka.
V jubilejním čísle, jsme si pro vás připravili inovovanou podobu Kotelny. Dočtete se, jak vyzrát na učitele. Kde jsou jejich slabá místa
a čemu nikdy neodolají.

Lenka Pražáková:
oblíbená barva: modrá
oblíbené jídlo: čokoláda
dětský sen: stát se pekařkou
vysněné povolání: hlavně neučit
obdivuhodná profese: učitelka 1. třídy
oblíbený zpěvák: Barbara Streisand
oblíbená písnička: Ostravská balada – Kryštof
oblíbený film: Všichni dobří rodáci, Páni kluci, filmy pro
pamětníky
oblíbený seriál: Sňatky z rozumu, Byl jednou jeden dům
oblíbená kniha: Saturnin
oblíbené zvíře: chlupatá (ne hadi)
nemám ráda: blbce, dršťkovou polévku
koníčky: zahrada, ruční práce, kníţky, spánek

František Kristen:
oblíbená barva: modrá
oblíbené jídlo: kuřecí řízek a bramborový salát; jinak
nevybíravý
dětský sen: cestování do zahraničí
vysněné povolání: zájem o automobilovou a leteckou

techniku
čím bych byl, kdybych neučil: zedník, instalatér, malíř
obdivuhodná profese: 1) kosmonautika - lety do vesmíru
2) stavba výškových budov
oblíbený zpěvák: Karel Gott
oblíbená písnička: mnohé
oblíbený film: Kolja a další od Svěráka
oblíbený seriál: Pošta pro tebe, Ordinace v růţové zahradě
oblíbená kniha: 1) Antonín Zhoř: Sám proti osudu
(o ţivotě Beethovena)
2) Antoine de Saint-Exupery: Citadela

Dana Holubářová:
oblíbená barva: všechny
oblíbené jídlo: všechno kromě dršťkové
dětský sen: baletka, gymnastka, architektka,...
vysněné povolání: to, jaké dělám
oblíbený zpěvák: Nohavica
oblíbená písnička: Damien Rice
oblíbený film: dokumentární typy
oblíbený seriál: o 2. světové válce
oblíbená kniha: Co by se dělo bez nás na zemi…
oblíbené zvíře: kuny a psi
nemám ráda: lidskou hloupost

koníčky: venku – cokoliv aktivně (ne pasivně)
nesplněné přání: jezdit na koni
přezdívka: Včelka Mája, Dandulka

Lenka Janyšová:
oblíbená barva: černá
oblíbené jídlo: nevybíravá
dětský sen: prezidentka
vysněné povolání: medicína
oblíbený zpěvák: Daniel Hůlka
oblíbený film: Zvětšenina
oblíbený seriál: Ordinace, Major Zeman
oblíbená kniha: Americká tragédie
oblíbené zvíře: pes
nemám ráda: podrazy, leţ, neúctu lidí, ...
koníčky: divadlo, film, zpívání, kolo, běţky, plavání,...
kdybych neučila: lékařka
přezdívka: Leni

Jakub Brdíčko:
oblíbené jídlo: halušky s brynzou
oblíbený zpěvák: Peter Dvorský
oblíbený film: Krajinka
oblíbená kniha: Bible
oblíbený seriál: Červený trpaslík
oblíbená barva: modrá
oblíbené zvíře: gorila
oblíbená píseň: Chatanooga Choochoo - Glenn Miller
nemám rád: své chyby
koníčky: geologie, esperanto
vysněná profese: být světec
nesplněné přání: vše se splnilo
dětský sen: najít lék na rakovinu
Kdybych neučil: Leţel bych v lese a koukal na oblohu.
přezdívka: King

Váţení čtenáři, tímto číslem otevíráme miniseriál o věštění pomocí čarovných run. V kaţdém čísle vás
seznámíme se šesti takovými. A na samotném konci kurzu věštění vám prozradíme veškeré vychytávky:
Jak na to?
WUNJO - runa štěstí, blahobytu, přátelství… Vše se vám daří a můţete se radovat.
Nezapomínejte ale také, ţe štěstěna je vrtkavá. Všeho s mírou.
KAUNAZ - Proţíváte-li obtíţné chvíle, čeká vás vyjasnění. Kaunaz je runou světla.
Svítí vám na cestu a také rozjasňuje myšlenky. Lépe porozumíte svým problémům.
GEBO - věští brzký dar, a to nejen v podobě materiální. Můţe jít o nové nápady,
získané informace, nové vztahy. Dar také někdy mívá podobu odhaleného talentu
či nadání.
ANSUZ - hovoří o důleţitých cestách nebo ţivotních zkouškách. Ansuz je runou
komunikace a radí vám, abyste se nebáli poţádat o pomoc či radu někoho
moudřejšího, neţ jste vy sami.
RAIDO - runa pohybu. Předpovídá cestu nebo změnu v ţivotě. Vybízí také k rychlé
akci a rázným krokům. Neváhejte a jednejte.
URUZ - symbol velké síly a odvahy. Vypovídá o dobrém zdraví a obrovské energii.
tato runa ovlivňuje štěstěnu a hodí se také jako amulet.

Nyní něco pro pragmatiky. Jak pouţívat smajlíky na facebooku? Zde je jednoduchý návod:

Omluvte zpoždění tohoto čísla, redakce byla velmi zaneprázdněna přípravou na oslavy 17. listopadu,
přípravou na volejbalový turnaj, maturitní ples, čtvrtletními pracemi atd. Nakonec jsem ale přesvědčen, že každý
čtenář si mohl přijít v skromnějším výtisku na své.
A co nás čeká příště? Pokud se konečně povede zkompletovat hororový speciál, bude i ten společně
s 11. číslem, které bude opravdu nabouchané, již v prosinci. Pomohou nám některé vysokoškolačky. Věřte společně
se mnou, že to bude stát za to.
Samotným závěrem bych chtěl sdělit, že zástupci našeho časopisu jedou 2. prosince na celostátní vyhlášení
nejlepšího školního časopisu roku. Držte palce!!!
S láskou
YODA

