Soustředění i roztrţití čtenáři,
rok se s rokem sešel a uţ zase máme tu čest slavit Vánoce. Sednout si s rodinou k štědrovečernímu stolu, sníst kapra
s bramborovým salátem. Poslouchat koledy, či si je dokonce zpívat u stromečku. Zadovádět si u prastarých tradic a se stoprocentní
pravděpodobností tak zjistit, zda se letos oţeníme, vdáme, odstěhujeme od rodičů, nebo zůstaneme na ocet. Apeluji na vás:
„Nezapomínejte, ţe Vánoce jsou svátky klidu a míru, ale také svátky lásky, během kterých byste měli vašim blízkým dávat city
patřičně najevo.“ Za celou redakci vám tedy přeji, abyste tyto krásné chvíle strávili v naprosté pohodě a dokázali si ve mnohdy
hektickém ţivotě řádně odpočnout.
A kdybyste měli volnou chvíli, můţete v teple domova pročítat prosincového Gympláka, který se na vás pokusí vdechnout
vánoční atmosféru v rubrikách Horoskopy, Testy a kvízy a Poslední móda. Samozřejmě nemohou chybět ani recepty na cukroví
v Co se mládí naučíš aneb překvap přátele.
Dále jsme se zaměřili na téma, které jiţ pravidelně otřásá školou, tj. program konající se ke dni oslav 17. listopadu. Najdete
ve Stalo se a Zpovědnici.
Hyřte vtipem jako my, kteří jsme dostali na celostátním vyhlášení školního časopisu roku 2011 v Brně cenu za … (více
v rubrice Stalo se), a to pod dohledem Červené karkulky.
YODA

Jsem Děda Mráááz!!!
Ano, blíţí se Vánoce a s nimi i naše móda ve zcela nové zimní bundě! Odteď se nebudeme zaměřovat pouze na naše modelky
a modely, ale hlavně na to, co letí ve světě – ţhavé výstřelky z oblasti interiérů, exteriérů i vašich outfitů! V dnešním čísle módy jsme
se rozhodly doporučit spíš dokonalou atmosféru Vánoc, která právě fičí a nezabývat se tolik oblečením našich figurantů. Kdyţ se za
oknem sypou kubíky sněhu a nebo alespoň fouká ostrý studený vítr, neexistuje lepší způsob uţití si vánoční pohody neţ v teple
domova v hřejivém a „vánočněmotivovém“ svetru se sobem. Jiţ zmíněné teplo domova také nemálo podpoří svátečně naladěná
svíčka obřích rozměrů, která slouţí také jako zdroj světla a letos se stala naprostým bestsellerem! Svou velikostí rozhodně předčí
vánoční stromek, jenţ tedy můţe upadnout do pozadí a jehoţ míry pro letošní Vánoce se řídí heslem: čím menší, tím lepší! Zde se
spíš klade důraz na jeho umístění, a proto je vhodné zvolit
jednoduchou poličku barvy jehličí mahagonu, ebenu a týku,
která zapadne opravdu do kaţdého interiéru bez ohledu na
jeho odstín. A co se svíčky týče, obchody jsou plné nejen
miniaturních

vánočních

ozdob

a

řetězů,

ale

hlavně

nepřeberného mnoţství gigantických svící, které si můţete
ozdobit zcela dle svého gusta! Jak se říká, kreativitě se meze
nekladou, ale prosím snaţte se opět „vánočněmotivově“!

A

pokud si i přesto svou výzdobou nebudete příliš jistí, choďte po
domě v klasické čepičce Santa Clause, kterou se doopravdy
nedá nic zkazit.
model: Daniel Procházka
grafická úprava: Prdéla
Zlobricatko

Linecké cukroví
Blíţí se Vánoce – a k nim patří i pořádně kalorické cukroví. Já osobně mám skoro úplně nejraději linecké, tak kdybyste se
rozhodli péct, zde máte jeden z mnoha a mnoha receptů:
Do větší misky dáte: 15 dkg hladké mouky, 10 dkg bramborové moučky (nejideálnější je Solamyl), 10 dkg tuku nebo Hery,
9 dkg cukru moučky, 1 žloutek a lžičku prášku do pečiva. Těsto můţete dochutit i nastrouhanou kůrou z půlky citrónu.
Všechno dobře promícháte a pak necháte nějakou dobu (cca hodinku nebo dvě) odleţet v lednici nebo venku na balkóně
či parapetu, jestli nemáte v lednici místo. Čekání si můţete zkrátit hledáním vánočních formiček (stromečků, sněhuláků, rybiček,
prostě všeho, co najdete).
Po těch cca dvou hodinách si těsto vyválejte a vykrájejte z něho tvary. Ty
pak naskládejte na plech (nejlépe vyloţený pečicím papírem) a pečte ve vyhřáté
troubě (asi při 180 °C) několik minut. Z vlastní zkušenosti bych vám doporučila si
cukroví v troubě pečlivě a často hlídat, stačí půlminutka a vaše linecké je kompletně
nepoţivatelné…
Takţe aţ vše budete dělat napodruhé a aţ si budete myslet, ţe je hotovo,
plech vyndejte a cukroví nechte vychladnout. Pak kousky slepte marmeládou
(nejlepší by to bylo s rybízovou), pocukrujte, naskládejte na nějaký tác a snězte!
Dobrou chuť.
Hamini

Pečené chuťovky
Vánoce uţ klepou na dveře a kaţdá správná kuchtička si láme hlavu s vánočním cukrovím a dalšími pochutinami, jak
sladkými, tak slanými, a proto vám Gymplák přináší jednoduchý recept na úţasná slaná kolečka!
Budete potřebovat:
Těsto: 300 g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, ½ l²ičky cukru, špetku soli, 125 g másla, 120 ml mléka
Náplň: 120 g másla, 120 g nivy, 120 g tvrdého sýra
Na vál si vysypeme mouku s práškem do pečiva, solí, cukrem, pokrájeným máslem, mlékem a vše smícháme a pokusíme se
vypracovat hladké těsto. Předem doporučuji sundat z rukou prstýnky a náramky, jinak dopadnete jako já a těsto vám zaleze úplně
všude. Jakmile „uhňácáme“ kouli, dáme ji do mísy a odneseme do chladna.
Mezitím ušleháme mixérem máslo a přidáme oba najemno nastrouhané sýry. Naši hroudu těsta si rozdělíme na tři kusy,
pokud moţno symetrické, a to samé uděláme i s náplní. Vezmeme kus těsta a rozválíme ho na uzounkou placku, kterou zespodu
pořádně pomoučíme, jinak se nám bude trhat a my budeme mít nervy na pochodu. Jedním dílem náplně slabě potřeme placku aţ
do krajů. Nebojte, mnoţství vám vystačí, i kdyţ to nevypadá. Placku zarolujeme a zabalíme do potravinové folie a dáme do lednice.
Ztuhlé rolády nakrájíme na tenká kolečka a poklademe je olivami nebo vlašskými ořechy a déme péct. Pozor! Nesmíte
zapomenout sundat folii.
Pečeme ve vyhřáté troubě na 200 °C asi 10 minut. Z uvedeného mnoţství se nám podaří vytvořit zhruba 120 kusů.
Anna Marii dela Loura

Ačkoli patřím ke skromnějším rytířům řádu Jedi, v sobotu 26. listopadu na Dni otevřených dveří všech fakult Univerzity
Palackého v Olomouci jsem si musel přiznat, ţe i mistr jako já má právo na jistou míru pýchy a sebevědomí. Uvědomil jsem si, jak
moc kvalitní gymnázium jsem studoval a jak moc dobře mne dokázalo připravit na přijímačky vysokých škol. Nyní se neobávám tolik
jako dříve, ţe by můj pokus o dostání se na univerzitu měl skončit fiaskem. Věřím, ţe mi síla dopomůţe dostat se skutečně na obor,
o němţ se mi zdává kaţdou noc a nedoprovodí mne na ţádnou školu, jeţ by byla v mém seznamu aţ jako poslední, záchytná
moţnost.
„Výlet s mým mladým padawanem, ale nejdříve od začátku, projdeme si.“
„Dlouhé povídání vy teď přečtete si, sedněte na to si radši.“
Z domu jsem vyrazil velmi brzy, ještě kdyţ měsíc ozařoval špatně udrţovanou komunikaci všude kolem. Sešli jsme se na
hlavním nádraţí v Ústí nad Orlicí v 6:30. Zde jsem jiţ také dlouho nebyl. Zarazilo mne, ţe po tak dlouhé době plánů a po takovém
mnoţství politických návštěv stále ještě nestojí nový terminál. Ba co více. Ještě se na něm ani nezačalo pracovat, dokonce jsem se
později doslechl, ţe uţ ani nezačne. Asi jsem příliš starý, ale domníval jsem se, ţe se lidem v 21. století nelíbí ţivot ve smradu
a špíně.
Vlak odjíţděl v 6:40. Vybrali jsme si s Adidem (pozn. Yody: můj
nejnovější a poměrně nadějný padawan) prázdné, co nejméně počmárané
kupé. Cestou jsme se dělili o svá očekávání. V mé mysli se stále a stále
zjevovala představa o krásných vzdušných prostorách vysoké školy, o velice
chytrých studentech a o jisté dávce anonymity, kterou po těch osmi letech
na rodinném gymnáziu postrádám. Vizi o novém začátku měl i můj učedník.
V Olomouci jsme byli zhruba hodinu před zahájením programu.
Právnická fakulta, na kterou jsme se chystali, měla ještě zavřeno. Ale
naštěstí pro nás měla Přírodovědecká otevřeno. Myslela totiţ na
návštěvníky z větších dálek, hledající si v listopadové podzimní zimě nějaké
přístřeší na ohřátí. Byli jsme okouzleni. Nový moderní a příjemně barevný

Přírodovědecká fakulta

interiér nás pohltil. Krásné prostředí plné biologie, geologie, chemie a dalších oborů nás skutečně srazilo na kolena. Škoda jen, ţe
v nynější době jsem nucen vzdělávat se spíše v oblasti práv, abych mohl obhajovat méně průbojné, neţ studovat krásy přírody.
Blíţila se uţ však devátá hodina. Naše horlivá očekávání měla být naplněna. Otevírat konečně měla i PF. Adid se s naším
ranním útočištěm loučil se slzami v očích.
Den otevřených dveří Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci byl pořádán zpočátku v budově A na
Třídě 17. listopadu 8. Před devátou okolo nás stálo mnoho bytostí. K mému zděšení ţádní brýlatí a ţádní svetřáci (pozn. Yody: týpci
v pruhovaných svetrech a řetízkem na krku) nikde nestáli. Spíše několik pravých blondýn a pár normálních lidí, jako jsme my dva.
Zakouřené chodby v betonové krabici tzv. socialistického vzhledu mne velice zklamaly. Naštěstí budova B, kde se pro
zájemce konala od deseti hodin informativní schůzka za účasti proděkana, byla jiného rázu; tři typické vysokoškolské sály, takové,
jeţ známe z (amerických) filmů. Dva menší a jeden přímo obří, hlavní, kde se přednáška o podmínkách přijetí konala.
Zasedli jsme do nesmírně pohodlných křesílek, vytáhli tuţku a papír. První činnost napadla všechny, dělat si poznámky uţ
však ne. Moţná právě proto jsme byli svědky koncertu hlouposti, který si pro nás, zatím netušíce, připravili naši středoškolští
kolegové. Krom jiného jsme vyslechli, ţe Fakulta při přijímacím řízení posuzuje pouze výsledky testu Obecných studijních
předpokladů – rozšířenou verzi (OSP-R) a testu ze ZSV. Po ukončení povídání dali přednášející prostor pro dotazy:
„Když mám FCE, pomůžeme mi to při přijímačkách?“- „Ne,“ odpověděl s klidnou tváří proděkan a ještě jednou našel slide
v připravené prezentaci, která se kritérií týkala. Pravá blondýnka poděkovala.
„Když odmaturuji s vyznamenáním, pomůže mi to při přijímačkách?“ – „Ne,“ odpověděl s klidnou tváří proděkan a ještě
jednou našel slide v připravené prezentaci, která se kritérií týkala. Druhá pravá blondýnka poděkovala. A já se začal mlátit
do hlavy, načeţ můj mladý padawan konstatoval přiměřenou arogantní poznámku.
„Co je to – to ZSV?“ – „ To je předmět, vyučující se na gymnáziích, jmenuje se Základy společenských věd,“ odpověděl uţ
lehce nesvůj proděkan.

A my? Uvědomili jsme si, ţe navštěvujeme
perfektní školu, která je bezchybnou institucí,
připravující mladého studenta na spáry zmatků
vysokých škol; na ţivot. Děkujeme.
Vzkaz tohoto článku od Yody pro maturanty je
jasný. Nebojte se přijímaček. Vy jste mladá elita národa!
A kdo by měl být chytřejší neţ právě vy, kteří jste
udělali přijímačky na střední školu uţ v páté třídě.
„S padawanem, ze zpáteční cesty, moc
nepamatujeme si. Ze sezení v sálu č. 1 v budově B my
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konsternováni zcela byli.“
YODA

Přípravy maturitního plesu probíhaly uţ od září a všichni jsme z toho byli takoví nesví, rozhádaní, nervózní (hlavně tedy
Kája, která toho měla na starosti opravdu hodně), ale samozřejmě také natěšení. Všechny mé spoluţačky uţ měsíc předem řešily
oblečení, make-up a vlasy, proto jsem si připadala poněkud zvláštně, kdyţ jsem do desátého listopadu neměla ještě šaty.
V onen osudný den D jsme se přibliţně o půl osmé ráno sešli před školou a chystali se odnosit všechny potřebné věci,
panely s fotkami a tašky s tombolou do Kulturního domu. Naskytl se však menší problém, chvíle čekání a napětí, nakonec se vše
vyřešilo a my se mohli vrhnout (avšak bez nadšení) do rovnání stolů, nafukování balónků a nacvičování předtančení. Dopoledne
rychle uteklo a my se pak vydali připravovat své
zevnějšky

na

onen

„velký

večer“.

Asi hodinu před plesem jsme měli
poslední moţnost si vyzkoušet nástup a domluvit
těm, kteří ho kazili. Pánská část maturantů
pomohla kapele s aparaturou a ta dámská zase
chystala

(s

„velkým

Ples začal

nadšením“)

po

půl

občerstvení.

sedmé,

s malým

zpoţděním. Nebyla jsem zrovna přítomna, protoţe
jsem měla jiné starosti, ale slyšela jsem, ţe tam byl
nějaký malý organizační problém a před vchodem
se tak vytvořila obrovská fronta. Nicméně všichni
se zřejmě v pořádku dostali dovnitř. Celý ples
uvedli dva moderátoři, ke slovu se dostal i pan
ředitel a pak uţ mohlo proběhnout konečné
šerpování

a předtančení obou tříd. 4. A nám

předvedla tanec, oděná ve fosforeskujících páscích
(bohuţel jsem ještě neměla tu čest to zhlédnout)
a naše třída se pokusila o „výtah nejezdí“
rock’n‘roll. Další průběh večera uţ záleţel na kaţdém zvlášť.
Myslím, ţe se celý ples dost vydařil, nenapadá mne teď ani ţádný větší průšvih nebo problém, kromě roztrţených šatů
a velkého mnoţství lidí. Ples skončil asi kolem jedné a my začali uklízet a nosit zbylé věci z tomboly do školy. Část návštěvníků plesu
se poté vydala do takzvaného ,,Káčka“, podniku na horním sídlišti. Byl to podle mne opravdu velký večer.
MAHU

Drazí Ruňáci,

Tato runa se tak stává vaší runou dne a provází vás během

v předešlém čísle jsme vás jiţ naučili význam šesti
magických run. Nyní přidáváme další tři a také pár fíglů:

vašeho rozhodování a pomáhá při řešení
stěţejních situací, které nám ţivot klade pod nohy.
Zde jiţ tři nové runy:

„Jak na to?“ aneb runy podruhé

FEHU – úsilí a tvrdá práce přinášejí zaslouţenou

Jak si vyrobím své vlastní runy? Je to velmi jednoduché:
Vytvořte si papírové kartičky z recyklovaného papíru
a jednotlivé znaky na ně napište. O moc lepší ale bude, kdyţ
si ve smíšeném lese uříznete větev, nejlépe břízy, a poţádáte
například dědečka, aby vám větev rozřezal na jednotlivá
kolečka o výšce do 6 cm. Následně pomocí lihového fixu,
pokřtěného svěcenou vodou, napíšete runy dle našich
předloh.
Jak s osud-ukazujícími předměty pracovat? Jednu

odměnu a majetek. Vaše snaha není marná a přinese
vám úspěch.
THURIZAS – negativní runa, varuje před konflikty
a těţkými chvílemi, které mají přijít. Je potřeba sebrat
veškerou sílu a odvahu a obrnit se trpělivostí.
HAGALAZ – nastávají tvrdé zvraty provázané
nevyhnutelnými nepříjemnostmi. Varuje před
nacházející smůlou a náhlými úrazy. Můţe údajně
zvěstovat i konec ţivota.

z moţností (a zároveň první, s kterou vás Gymplák seznámí),

Hodně zábavy s odhalováním vaší budoucnosti

jak správně věštit pomocí run, přinášíme zde:

a spoustu výdrţe při studování jednotlivých run přeje

Kaţdé ráno (musí být před 6:06!) si vytáhněte jednu z run.

YODA

Jde takhle blázen po ulici a táhne za sebou na vodítku cihlu.

A ten lev se postaví na zadní, sepne přední pracky a hovoří:

Vidí ho policajt a říká si: „No, udělám si z blázna srandu.“

„Děkuji ti, Hospodine, za jídlo, které teď přijmu.“

Přijde k němu a říká: „Jééé... vy máte krásného pejska.“ Blázen
mu na to odpoví: „Jste normální? Nevidíte, že je to cihla?“
Policajt naštvaný odchází. Blázen se otočí a říká: „To jsme ho

Jeptiška stopuje na silnici do Plzně a chytne mladého kluka.
Během jízdy se kluk osmělí a poloţí jí ruku na koleno.

vypekli, viď, Alíku!?“

Jeptiška na to: „Ţalm 12, verš 5.“ On se lekne, nechá toho

Jde Bůh po nebi a nese pytel hlupáků. Pytel se mu

ţalm 12, verš 5 a čte: „Jsi na správné cestě.“

a v Plzni ji vysadí. Kdyţ přijde domů, otevře bibli, nalistuje

roztrhne a vysype se na zem. Bůh se sehne, aby je
posbíral, ale rupne mu v zádech: „Kašlu na to, tady bude

„Maminko, ale já nechci bratříčka!" – „Mlč, spratku! Budeš jíst,

Praha.“

co ti dám na stůl!“

Během bohosluţby pošle farář mezi věřící košík na peníze,

Jsou chlapi v posilovně a vtom zazvoní mobil. Muţ ho zvedne

aby přispěli na rekonstrukci kostela. Po bohosluţbě je košík
plný aţ po okraj, a tak farář vyjde ven, vzhlédne k nebi
a obsah košíku hodí do vzduchu se slovy: „Boţe, vezmi si, co
je tvoje, já si zbytek posbírám!“

a ţena říká: „Miláčku, můţu si koupit ten kabát za 1500?“ –
„Jasně, ţe můţeš.“ – „A ten mercedes za 1 500 000?“ - „Ano,
ten taky.“ – „Ty jsi báječný.“ – „A ten dům za 5 000 000?“ –
„Samozřejmě

ano.“

–

„Pa,

miláčku!“

–

„Muţ

zavěsí

a říká: „Pánové, čí to byl mobil?“

Jde misionář po poušti a najednou se před ním objeví lev.
Začne se modlit: „Pane bože, dej tomu lvovi křesťanské city.“

Jaký je rozdíl mezi socialismem a opiem? Ţádný. Oba
pocházejí z nezralých makovic.

zdroj: www.semecky.com/vtipy

Vánoční prověrka
Zjistěte, jak velké máte znalosti o vánočních tradicích. Jste buran (pouze 2 správné odpovědi), který má Vánoce jen jako
období, kdy dostává dárky? Nebo jste vánoční všudybýlek (3 – 4 správné odpovědi), jenţ během zimních svátků stíhá kde co? Či
hnidopich (5 -6 správných odpovědí), který musí mít vše tip top skoro jako mysofobici (pozn. redakce: mysofobie - chorobný strach
před znečištěním, špínou a nákazou).
1. V které zemi se poprvé začal zdobit „jehličnan“ přesně tak,

4. Házení střevícem je další oblíbená tradice především

jako dnes?

u dívek. Co znamená špička střevíce otočená směrem ke

a) Rakousko

dveřím?

b) Německo

a) Dívka do roku odejde z domu.

c) Švýcarsko

b) Bota má špatnou aerodynamiku, musíte házet

2. Jaké jídlo je nejtypičtější pro štědrovečerní večeři v ČR?

znovu.

a) Řízek s bramborem
b) Krůta se sladkými bramborami

c) Tento rok pro vás nebude nejšťastnějším.
5. Kdo v Dánsku naděluje dětem dárky?

c) Kapr s bramborovým salátem

a) Santa Claus

3. Adventní věnec je jedna z mála věcí, které k Vánocům

b) Father Christmas

neodmyslitelně patří, víte ale, jakou barvu by měly mít svíčky

c) Vánoční skřítci, tzv. „nisser“

na věnci?

6. Proč se na Nový rok jí čočka?

a) Červenou

a) Kvůli penězům

b) Fialovou

b) Kvůli štěstí

c) Tmavě modrou

c) Jelikoţ jsme po Vánocích přejedeni
Sněhulína a Anna Marii dela Loura

DĚJ

FYZ

Pátek, šestá hodina. 8 minut do oběda. Vašek zírá na hodiny,

Počítáme příklad, někdo je u tabule, převádí jednotky.

na kterých se nachází i teploměr a vlhkoměr. Snaţí se

Prof. Kristen: „Nejprve nahraď předponu

pohledem urychlit chod ručiček.

giga- exponentem.“

Prof. Praţáková: (pobaveně) „Copak, Vašku? Vlhkost?“

…

ČJ- literatura.
Při zkoušení Macharovy tvorby narazí paní profesorka

Prof. Kristen: „No tak si představ, ţe máš jednu gigakorunu –
to máš jednu miliardu. To je v pořádku, ne?“

Motlová na motiv bitvy u Thermopyl v básni V záři

ZSV

helénského slunce a rozpovídá se o filmu 300: Bitva

Prof. Brdíčko demonstruje sociologické pojmy na literární

u Thermopyl.

ukázce z Medvídka Pú: „Na Klokanici je špatné, ţe nosí dítě

Zkoušená Markéta: (zklamaně) „To jsem neviděla.“

v kapse. To se Králíčkovi nezdá. Kdyby to tak dělali u nich,

Prof. Motlová: „Tys to neviděla? Tam je největší koncentrace

kolik by měl asi Králíček kapes? Kolik by měl pan profesor

vypracovaných břich na jeden film!“

Holásek kapes?“

SVĚT BUDE ZBAVEN LÁSKY
Vnímáme ostatní, jako by byli svobodnými bytostmi, jimž já
nebo duše dává život a jež čeká osud, přesahující tento svět.
Když tuto představu opustíme, promění se mezilidské vztahy
v mechanickou parodii sebe sama, svět bude zbaven lásky,
povinnosti a touhy a zbude pouhé tělo, přepínající kanály své
1
soukromé televize.
ROGER SCRUTON
V minulém školním roce jsem se poprvé zúčastnil toho, čemu říkáme „Večer odměn“. Nebudu vysvětlovat, proč jsem se
tomuto obřadu tak dlouho vyhýbal, ale tenkrát ve mně začala hlodat podivná myšlenka. Snaţil jsem se ji několika kolegům vysvětlit,
jenţe jsem z těchto povzdechů odcházel ještě víc s pocitem toho, kdo se zabývá malichernostmi, zkrátka se mi nepodařilo svůj
negativní názor popsat. Teď jsem se ale rozhodl onen zprvu jen matný dojem prověřit kritičtěji a zaměřit svůj pohled na představení
našich studentů, která nám darovali k oslavám tzv. Dne studentstva.
Co se mi tak moc nelíbilo na Večeru odměn? Pokud jsme chtěli odměnit ty, kteří něco dokázali na poli studia, zahrnuli jsme
je atmosférou, v níţ se cokoli studijního (tj. usilovného) muselo jevit jako přízrak z jiného světa. Stačilo být zábavný. S předem
nahraným smíchem, tvářit se, ţe moderuji, tvářit se, ţe s někým mluvím. Zdá se, ţe postoj „být v pohodě“ a „mít nade vším nadhled“
se tu doporučoval všem studentům, kteří (jak alespoň doufám) nedošli ke svým úspěchům tím, ţe by byli pohodoví a ţe by se
vţdycky smáli svým chybám. Copak pořádná práce nestojí mnoho slz? A proč by se tyhle slzy měly tajit? Ve druhé půli večera nám
ve hře „Jak jsem vyhrál válku“ jediný hrdina, který boj za mír nestrávil chlastem a souloţením, sdělil, ţe i on tady končí – dal tedy za
pravdu postavám, pro něţ byly povinnosti a úkoly jen „vopruz“. Tak jsem si nebyl jist, zdali nakonec naši odměnění nezůstali jen
směšnými ukázkami šprtů, co berou učení váţně, zatímco by bylo lepší umět v tom chodit…
Proto jsem se letos díval na scénky studentů jako na svědectví. Pokoušel jsem se jejich prostřednictvím poznat, v co vlastně
věří, jaký je jejich svět, co jim stojí za námahu. Vycházel jsem z názoru, ţe právě to, co člověk vytvoří, nejlépe pod nátlakem a v tísni,
pravdivě vypovídá o jeho vnitřním světě – o jeho hodnotách. Je to skutečně svět 10ruhách?
Téma boje dobra a zla mi v tom vydatně pomohlo. Právě ono se tu totiţ zjevilo jako přízrak odjinud, cosi vnuceného
a cizího, bezpochyby zastaralého a nemoderního. Hned ve dvou příbězích nám jejich autoři rovnou prohlásili, ţe dnes musíme tento
zápas chápat relativně. Brzy nás sekunda uvedla do tradičního světa pohádek s pěkně polarizovanými postavami dobrými a zlými.
Ale kdyţ byla zajatá princezna osvobozena šmahem, tušil jsem, ţe tady něco nehraje. A opravdu: v této říši pohádek se nakonec
zápas uzavřel slovy, ţe bez zla by dobro nemělo proti čemu bojovat. Tak tedy smířlivý kompromis, koneckonců princezně se v zajetí
asi nevedlo zle… Podobně tradiční úvod měla tercie – sudičky nad novorozencem Bertou. Měla propadnout dobru, nebo zlu? Peklu,
či nebi?
Hledáme-li ve „vrchním rozhodčím“ Boha, který přiřkl kaţdé ze stran šanci, je to Bůh uţívající podfuků. To stvrzuje
závěrečnými slovy: „Dobro podvádělo, zlo pomáhalo dobru. V dobru je kousek zla, ve zlu zase kousek dobra!“ V sekundě i v tercii
byl tedy rozdíl mezi dobrem a zlem, ďáblem a Bohem relativizován. V sekundě spíše manichejisticky (jsou to dvě síly, které se
vzájemně potřebují), v tercii naproti tomu taoisticky (jeden pól plodí svůj protějšek), ale v obou případech vlastně ono děsivé,
hrůzné Zlo neexistuje. Má to znamenat, ţe Den boje za svobodu a demokracii oznamuje všem disidentům, ţe bojovali jen proti
chiméře, a ţe kdyţ se to vezme za správný konec, byli Hitler a Stalin docela dobří a uţiteční hoši?
Budu chytat za slovo i primu a znovu se podívám na paní Kořenovou, zraněnou po „husté dýze“ s písněmi Michala Davida.
Soud scénku uzavřel s tím, ţe si výtrţníci odpracují hodiny veřejných prací. Snad byla důleţitá stíţnost hospodského, jenţ poţadoval
úhradu škody. Ale ţe po jejich party málem zemřel člověk? Opravdu na to primáni zapomněli? V jejich očích bylo oním zlem jen
něco, co se dá odpracovat. Nešlo o to, ţe ta partička překročila meze úcty k člověku a k policii (drzé odpovědi zůstaly také bez
následků), ţe tam před námi leţel na jevišti člověk, o němţ jsme nevěděli, zdali útok přeţil. Ne, ani zde jsem nezahlédl pojmenování
zla nebo bolesti, kterou způsobilo. Katarzí měla být potupná práce (!). Mám-li psát také o kvartě, musím se dlouze nadechnout,
natolik je to pro mě těţké. Boj mezi dobrem a zlem se nekonal (ani v duši blázna, jak naznačoval uvaděč Herold), zlo tady uţ
zvítězilo a nic se mu nestavělo do cesty. Ale bylo to vůbec zlo? Nebo jen působivé šílenství, jeţ nám umoţnilo, aby třicetiletý docent
Šalda vypravoval o své vlastní smrti? Snad se nemusím pohoršovat nad tím, ţe duševně nemocní lidé byli předvedeni jako zdroj
laciné komiky, děsivější obraz se vynořil u týmu jejich pečovatelů, kdyţ jim bylo zatěţko třeba jen někoho přebalit. Mrtvý docent se
stal odpadkem před smetákem kouřící uklízečky. To vše je svět zla, které triumfovalo - protoţe je s ním víc zábavy, a nakonec ani
smrt není nic tak hrozného…

Třídy niţšího gymnázia připravily metafyzické základy pro poněkud specifičtější téma průmyslové revoluce. Ale po jejich
scénkách uţ muselo být zřejmé, ţe jen těţko proběhne jakási revoluce ve světě, v němţ chybí pohyb od zla k dobru. Asi proto se
v ţádné scéně nejednalo o historický posun společnosti, nýbrţ o vynálezy vedoucí k ryze osobnímu prospěchu. Revoluce se v tomto
pojetí ztotoţňuje s technologickou inovací, z níţ poplynou peníze do kapsy objevitele.
Tento výklad však musím přece jen poopravit v případě prváků. Jejich ţlutý autobus by vskutku mohl být něčím, co
nevzniklo jen pro zisk, ale pro druhé. Osvícený Newton ovšem řekl, ţe by „kaţdý měl dát do vynálezu kousek sebe“, coţ zní opět
individualisticky. Výtvor si poté přivlastnily poněkud sebevědomé děti Marie Terezie a z nebeské kavárny hosté odcházejí bez
zaplacení, tudíţ poslední slovo celého skeče zní: „parchanti“. I přes to všechno vynález slouţí někomu jinému neţ tvůrcům
samotným. Zato moji drazí druháci jiţ společenský přínos technické revoluce zcela opomněli. Jednotlivým výzkumníkům slouţí jejich
objevy jen k osobnímu ţivotu.
Je to vynález, který funguje jako cesta do náruče krásné šéfové Anne McGregor a o kterém se jinak vůbec nic nedovíme.
K vyniknutí před dívkou by stejně tak mohlo dopomoci cokoli jiného. Viagru si jiný z vědců ukrývá pod svůj plášť a na rozdávaném
svatebním oznámení se dočteme, ţe „láska přeje připraveným“. Podobný model funguje rovněţ v kvintě, kde byl objev popcornu
dáván naroveň Einsteinově teorii. Tentokrát měla inovace pomoci ze zničujícího krachu a recept se prodal za kufřík plný peněz.
Poraţená konkurence prchá z trhu, naříká a my se smějeme. Téma průmyslové revoluce se v nejklasičtější podobě vyskytlo v sextě,
protoţe tu mocní duchové hor zavádějí překotné novoty a těší se z jejich výdobytků. Na strašidelné kácení krkonošských smrků uţ
asi nikdy nezapomenu, nakonec leţí naskládány jako řada mrtvol; ale ani Krakonoš se jich nezastane a sám se postaví na stranu
sobce, těţícího z technického pokroku. Myslím si, ţe to sextáni nemysleli jako ekologické varování, opravdu tu šlo jen o to, ţe
nejdůleţitější je být připravený a ţe máme mít nade vším humorný nadhled.
Kamenem úrazu bývá okamţik, kdy uţ by měla končit legrace a přijít ona váţná listopadová témata. Proto abychom učinili
úlitbu rituálu? Nebo proto, ţe se nás to skutečně týká? Septima zvolila civilní vypravěčský odstup – o událostech roku 1939 tedy více
slyšíme, neţ je proţíváme – proto se mohly vyjádřit v několika symbolických obrazech. Zlo zosobnil sám arcizloduch, pro něhoţ
„ţádný student – ţádný problém“ a který se na tribuně jeví jako ten, kdo bere všechno zlo na sebe, abychom ho nemuseli dlouho
hledat. Kdyţ v působivém závěru jedna z postav volá, ţe „musíme vybojovat budoucnost lepší a spravedlivější“ a na jevišti se
zvednou vlajky takto probuzených států, chce se mi rovněţ k tomuto boji připojit. Jen nevím, co znamená: šoupnout Hitlera do pece
jako jeţibabu? Co znamená pro naše studenty? Stopu hledám na začátku obou listopadových příběhů.
Vţdy se otvíraly motivem demonstrace. Řešilo se, zda do toho jít a riskovat. Zatímco nám septima rozdávala pozvánky
k vyjádření nesouhlasu, třeťáci diskutovali s rodiči, jestli tam vůbec mohou jít. Bylo překvapující, ţe o politickém shromáţdění mluvili
jako o něčem, co je super, ţe uţ konečně nechtějí ţít v „tomhle peklu“ a ţe „bude úţasné jít tam beze zbraní“. Nejhorší neřestí je
nechodit na demonstrace, vţdyť je to „zbabělost“ a kvůli takovým se musí rozpadnout milostný vztah. Revoluce tak tedy není úplně
„sametová“ (jak se zpívalo), protoţe oddělila ty zbabělé (co raději poslouchají rodiče) a ty statečné (co do toho jdou).
V postavách potrhlých uvaděčů Sarumana a Herolda, kteří jsou kouzelníci a kteří se kdovíproč přiřítí se znělkou Hvězdných
foto: Ladislav Kubišta
válek, se mi však objevuje něco, čemu nerozumím. Většina jejich forbín nějak vyjadřovala vztah učitele a jeho nešikovného, zbrklého
ţáka. Oblékli se do františkánských (jeddiovských) hábitů. Tak tedy je čemu se učit? Opravdu nám imponují hledači pravdy?
V dialozích neusilovali o humor k popukání, Saruman se jen učil čarovat a jako typický čarodějův učeň to popletl. Měla být
příkladem podobného neumětelství i úvodní blondýna?
Nikoli náhodou se říká, ţe ve svobodném a demokratickém světě se umění nedaří. Naše největší díla vznikla v opozici
k totalitě. Za co máme bojovat dnes, kdyţ se nám tak daří? A kdyţ uţ nemáme potřebu věřit v dobro a zlo a očekávat společenský
přínos vynálezů? Na konci pátečního představení pronesl pan ředitel větu: „je to o tom, ţe dokáţete vytvořit něco hodnotného“.
Pozastavuji se nad slovem „hodnotný“ - tedy přinášející hodnotu. Tradiční hodnoty evropské společnosti, za něţ povaţuji naději,
obětavost a lásku, jsem ve vystoupeních hledal spíše marně. Některé snad působily jako děsivé podobenství o světě hodnot
pokleslého liberalismu: být v pohodě, sbalit lásku na něco, být lepší a šikovnější (rychlejší) neţ ten druhý, protestovat v davu, umět
ze všeho něco vytěţit, prosadit se, ... Často se vynořovaly zdatnosti typu „kompetence k podnikavosti“. Někdy bylo poselství
vysloveně amorální a „zlo“ triumfovalo za potlesku.
Moţná bude svět zbaven lásky. Děláme si ze všeho uţ jen legraci. I já se přece rád zasměju, sranda musí být. Ale uţ tady
není nikdo, kdo by nám řekl, ţe stojí za to být blázen a zahodit svůj ţivot pro něco hodnotného. Bojím se, ţe jsem jako učitel uţ
přestal mluvit o zapálenosti do studia a o radosti z objevování. Včera jsem četl v sextě dopis od Kamila Novotného, ve kterém naše
studenty prosil, aby si nekřivili páteř drobnými podvůdky. Začali se smát se slovy: „To je ten Kamil, co nikdy nepodváděl? Haha!“
Hovořit o Masarykovi si uţ netroufám, to je ten, kterého ráno všichni osahávají. Často se ptám, která hodnota je pro současnou
generaci největší neřestí. Dnes si myslím, ţe je to ona trapnost blbečků, kteří berou svou práci váţně jako poslání a snaţí se dělat
věci do puntíku. Prosím tedy kohokoli, aby mi připomněl, ţe má smysl být poctivý a udělat něco pro druhé bez nároku na zisk. Snad
si ho ještě nepřepnu na jiný kanál své soukromé televize.
Jakub Brdíčko
25.listopadu 2011
1Roger SCRUTON: Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře. Academia. Praha 2002. S.101.

Kterak se mi nechtělo psát o Dni studenstva a co z toho vzešlo
Čekali jste nějakou detailní, údernou a moţná trochu kousavou recenzi divadel? Já taky. Přáli jste si dočíst se, jak se
jednotlivé výkony tříd líbily, jak zapůsobily? Chtěla jsem něco takového napsat. Touţili jste po jednoduchém, všeříkajícím článku,
z něhoţ je jasné, co autor zamýšlel sdělit? Ano, i já. Bohuţel se stalo pár věcí, které změnily můj pohled. Zúčastnila jsem se pátečních
oslav v Roškotově divadle. Na maturitním plese jsem se zapojila do několika diskuzí o oslavách Dne studentstva. Přečetla jsem si
zneklidňující text pana Brdíčka. A musela jsem přemýšlet, zabředla jsem do spekulací a nevěděla jsem, jestli se k celé věci mám
vůbec vyjadřovat. Ale protoţe si to pan šéfredaktor zaslouţí, pokusila jsem se svoji rozsáhlou myšlenkovou mapu zhutnit do pár
odstavců.
Uţ několik let se proslýchá, ţe vedení školy a učitelský sbor uvaţují o smyslu celé akce, její formě, o úrovni divadel
a o dalších aspektech. Jako plně zapojená studentka nacvičující se třídou humornou scénku jsem nechápala, ţe někdo můţe vidět
problémy tam, kde nejsou. Jakoţto maturantka sledující dění okolo 17. listopadu z povzdálí jsem si uvědomila, ţe „něco nehraje, jak
má“, ale nebylo mi jasné proč. A coby absolventka gymnázia, moţná za to můţe určitý odstup, uţ asi rozumím. Současná podoba
oslav Dne studentstva nenaplňuje některé zásadní cíle, jaké se u podobného počinu poţadují.
Uţ je tomu dávno, co se mi v jedné z hodin Zsv na našem ústavu zalíbil způsob, jakým lze událost charakterizovat
v souvislosti s jejím názvem. Například z historické analýzy označení Velká říjnová socialistická revoluce (r. 1917 v Rusku) se dozvíme,
ţe se nekonala v říjnu, nýbrţ v listopadu, nejednalo se o revoluci, ale o puč, byla spíše komunistická neţ socialistická a vlastně vůbec
nebyla velká. Podrobme podobnému rozboru i naše oslavy Dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii.
Pojem oslava v pravém slova smyslu nám, mám takový dojem, trochu uniká. „Oslavovat“ neznamená jen mít volno od
učení a uţít si legraci, tyhle dva produkty by měly být pouze doprovodné. V centru pozornosti má zůstat objekt oslavování. Účastníci
mu vzdávají čest, vyjadřují radost nad jeho existencí, zamýšlejí se, ujasňují si vztah k němu. Bohuţel, stejně jako se například oslavy
narozenin (většinově) zvrhly v bezduchou zábavu a popíjení na cizí účet, přičemţ oslavenec zůstává v pozadí a pouze v pozici
investora a zdůvodňovatele nezřízeného chování, tak i tahle naše gymnaziální oslava pozbyla svůj duševní základ a zbyly prázdné
projevy.
Docela jsem uvítala témata společná zvlášť pro vyšší a niţší
stupeň školy. Námět „souboj dobra a zla“ pro primu, sekundu, tercii
a kvartu by mohl být výbornou příleţitostí pro mladší studenty, jak
odmítnout zlo ve všech jeho podobách a vyjádřit vnitřní radost ze
svobody a dětství/mládí. Místo toho jsme byly svědky všudypřítomné
snahy o nadhled, převzetí kontroly nad tématem a pokusů přiblíţit se
světu dospělých. Stejně tak téma vyšších tříd gymnázia („průmyslová
revoluce“) se přímo nabízelo k velebení pokroku, poučení se z dob
minulých a zlepšení ţivotní situace. Ale, jak uţ psal pan Brdíčko, divadla
vyznívala obecně jako chvála vlastního prospěchu a dosaţení mrzkých
lidských cílů. Bylo mi z toho docela smutno.
Den studentstva jako předmět slavení předpokládá roli ţáků
a studentů – hlavních aktérů. To je, myslím, splněno. Studenti hrají pro
studenty, kantoři jsou zde (vţdycky) cele pro studenty. I v relativně
novém Školním vzdělávacím programu Gymnázia v Ústí nad Orlicí se akce při příleţitosti 17. listopadu uvádí jako metodický
prostředek, a to s mnoha funkcemi, úkoly a také s posláním. Podle mého velmi účinný metodický prostředek. Nacvičování scének
má velký význam pro třídní kolektivy, pro utváření týmových rolí, spolupráci. Dává spoluţákům společný cíl a podporuje zdravou
rivalitu mezi třídami. Nejen kolektivy, ale i jednotlivci dostávají prostor pro vlastní vyjádření se, můţou se projevit kreativně, tvořivě,
rozvinout své vnímání za pomoci různých smyslů, nejen rozumově. Takţe o studentech naše oslavy jsou.
Den boje za svobodu a demokracii si fakticky připomínáme hlavně prostřednictvím dvou posledních dramatických
představení v podání 7. B a 3. A, coţ se daří velmi dobře. Ale jeho poselství by mělo prostupovat celým pásmem scének – a to se
neděje (jak jsem psala výše). Schéma „8 humorných hříček a pak dvě váţné“ nemá smysl, pokud je něco
nespojuje, pokud nemají společného ducha.
Shrnuto a podtrţeno, oslavy Dne studentstva v současné – dramatické podobě mají své místo
a svůj smysl i do budoucna. Pes je dle mého názoru zakopán v jisté prvoplánovosti. K té ale studenti určitě
vţdy dospějí, pokud bude jejich hlavním záměrem pobavit. A proč se jejich snahy upírají tímto směrem?
Protoţe humorná scénka slibuje rychlou odezvu publika a jeho vnější spokojenost. A, ruku na srdce,
vyvrátil jim někdy někdo tyto představy? Kdyţ se strom klátí ve větru, můţeme mu mít za zlé, ţe se špatně
vypořádává s nepříznivými okolními vlivy, nebo ho můţeme podepřít. Moţná je čas rozšířit oslavy o další
fázi – před nacvičováním a realizací divadel objasnit studentům, co se od nich vlastně ţádá a proč tomu
tak je.

A co jsem si ve změti různých myšlenek zapamatovala
z jednotlivých hříček? Jen velmi málo. Prosím více novátorských scén
s přesahem do jiných, hodnotnějších rovin (závěr 7. B s vlajkami), méně
nevhodných motivů a nehumorných škvárů (viagra ve 2. A). A také
méně výjevů, které by v bývalých studentech, kteří měli tu čest
zpracovávat stejné téma, mohly vyvolávat pocit, ţe jim někdo vykradl
nápadovou banku (zkouška lásky před demonstrací a Sametová ve
3. A).
Aneţka Jakubcová

Brněnské vyhlášení nejlepších školních časopisů roku 2011
Po nečekaném vítězství v krajském kole jsme postoupili s naším milovaným Gymplákem do kola celostátního. Vyhlášení se
konalo dne 2. prosince v Brně.
Vyjeli jsme celkem čtyři. Mé dvě pravé ruce – Martina Kodytková a Veronika Suchomelová, pedagogický dozor Dana
Holubářová a já. Sraz byl o půl osmé na vlakovém nádraţí. Po zaspání jednoho člena výpravy jsme nakonec všichni úspěšně
nastoupili do vlaku, směr hlavní město Moravy. Hledání Střední školy polytechnické v Brně byl pro nás pěkný oříšek, sic jsme byli
instruováni pokyny, jeţ jsme dostali v emailu od hlavního organizátora soutěţe Petra Kantora (pozn. autora: velmi připomínajícího
Hynka Skořepu. Pan profesor nám ale po dotázání sdělil, ţe se o ţádného příbuzného nejedná.) a posléze i místní babičkou. Po
setkání se s dalšími dvěma bloudícími skupinkami jsme stihli zahájení doslova v poslední minutě. V aule školy jsme dostali pokyny
k programu celého dne, a to především k workshopům, které se zde konaly. Paní profesorka si šla vyměnit své zkušenosti ze
spolupráce se studenty mezi ostatní kantory, holky zašly na workshop na téma Ţivot ţurnalisty a já, ač se mi dvakrát nechtělo, sám
na posezení s dalšími šéfredaktory, kde jsme si následně vyměňovali názory na podstatu školních časopisů a radili si, co bychom
mohli ještě zlepšit. Aţ na pár pořádně nafoukaných kolegů byly pro mne dvě strávené hodinky takřka ryze příjemné. Holky na mne
čekaly jiţ za dveřmi s oněmi slibovanými bagetami, které všichni zúčastnění dostali společně s balenou minerální vodou k obědu.
Najedli jsme se a čekali, aţ se k nám připojí Dana Holubářová. Nakonec i její workshop byl ukončen včas, před první hodinou, kdy
mělo dojít k samotnému vyhlášení. Po pár neúspěších zprovoznit mikrofon a následně ho postavit na drţák moderátor Kantor své
pokusy vzdal a bez jakýchkoliv dalších zdrţovaček přestoupil k udělování cen.
Uţ si moc nepamatuji, jaké redakce a z jakých míst dostaly ty či ony ceny. Pamatuji si ale, ţe ti nejvíce nafrnění odešli
s prázdnou a ţe my jsme si do Ústí přivezli jedno z vedlejších ocenění. Cenu za fotostory! Dovolte mi prosím, abych zde veřejně
poděkoval Jarmile Janákové a Ditě Cihlářové, které se na této rubrice nadřely nejvíce. Dity Rybí láska s Danielem Procházkou,
Kamilou Čáslavkou a Radovanem Růţičkou i její Stalo se u dubu s Terezou Sloupenskou a Kryštofem Adámkem; Jájino Masarykovo
tajemství s Terezou Gazdíkovou, Adamem Králem, Lucií Kalouskovou a Adamem Cihlářem i její příběh s panenkou Barbie nám
přinesly toto cenné ocenění. Ani netušíte, jakou z toho máme všichni v týmu radost.
Po ukončení programu jsme se vydali na vlak. Na nádraţí v Brně jsme se stavili na čokoládu a pod dozorem Červené
karkulky (metafora vznikla na základě
červené hučky a červených kalhot paní
profesorky) jsme dojeli všichni ve zdraví
i s diplomem domů.
Ještě jednou děkuji. A nejen
redaktorům, fotografům, hercům
a grafikům, ţe dostali Gympláka na kolo
krajské, jeţ bylo nezbytnou poloţkou na
cestě do Brna na kolo celostátní, ale také
kantorům a především vám, všem
čtenářům, za duševní podporu, kterou od
vás pravidelně dostáváme.
YODA

Letošní divadelní scénky k oslavám 17. listopadu jsou více či méně úspěšně za námi, mnoho se uţ o nich mluvilo i
napsalo, jak můţete vidět v tomto čísle Gympláka. Přesto nás však zajímají další vaše záţitky, zkušenosti a rady, a tak jsme se vydali
do školních tříd, chodeb a uliček, abychom vám, studentům i učitelům, poloţili pár otázek týkajících se Dne studentstva.
1. Jak hodnotíš/hodnotíte letošní oslavy 17. listopadu?
2. Jaký je tvůj/váš nejlepší, nejzábavnější či nejsilnější zážitek ze Dne studentstva?
3. Chceš/Chcete zachovat formu oslav, nebo bys/byste doporučil/a nějakou změnu, máš/máte nějakou radu do příštích let?

Studenti
Kateřina Martincová, 5. B

Adam Neubauer, 6. B

1. V pátek jsem bohuţel v divadle nebyla, protoţe jsem byla

1. Bylo to dobré, ale měly by se určitě oddělit 17. listopady

nemocná, ale v neděli jsem se šla podívat. A jelikoţ jsem

v hodnocení od představení mladších ročníků, protoţe se to

v našem vystoupení nehrála, tak jsem si to mohla vychutnat

nedá srovnávat. Ale jinak jsem moc chyb nenašel.

jako celek, bez přerušování. A velmi mile mě překvapil niţší

2. Jak padá sojka na zem, to byla váţně sranda.

gympl a z vyššího zejména 7. B. I kdyţ ta mě nepřekvapila, ale

3. Určitě bych to zachoval, ale jak uţ jsem říkal, udělal bych

moc se mi líbilo jejich představení.

změny v tom hodnocení. A znovu bych zavedl různá témata,

A oceňuji taky 6. B a taky 1. A, vzhledem k tomu, ţe to byl

ta Průmyslová revoluce pro vyšší gympl byla fakt blbá.

jejich první ročník.

Dominika Vašinová, 2. B

2. To nemůţu říct (smích)… Ne, nejspíš vystoupení Báry

1. Moc se mi to líbilo, přišlo mi to pěkné a promyšlené.

Votavové.

2. Tak asi nejvíc se mi líbilo divadlo 7. B.

3. Nějaké změny bych doporučila, oddělit 17. listopad od

3. Ţádné nápady nemám, nechala bych to tak, jak to je.

ostatních tříd. A ještě nám bylo řečeno, ţe dřív se dělala
vystoupení jako parodie učitelů a hlášky ze tříd, tak mě

Jan Skotálek a Adam Cihlář, 3. B

napadlo, ţe by to byla příjemná změna a zpestření, aspoň na

1. (dlouhé ticho, smích) Jan: Tak myslím, ţe to byl povedený

jeden rok. Ale jinak bych to určitě zachovala, ty oslavy se mi

ročník. Podle pana ředitele dobré…

moc líbí.

2. Adam: Já nevím, to jsou záludné otázky. Jan: Všechny
scénky byly kvalitní.
3. Ne, ať to takhle zůstane. Líbilo se nám to.

Profesoři
Eva Suchomelová

17. listopadů se mi zase nelíbí, kdyţ tam začnete pochodovat

1. Já jsem to letos vlastně neviděla, takţe nemůţu moc

v těch uniformách. Uznávám, ţe kaţdý rok přijdete s něčím

hodnotit. Ale celkově mám na divadlo takový specifický

novým, ale tohle, chápu, jde jen těţko udělat jinak.

pohled. Záleţí mi hlavně na tom procesu tvoření, jak se
studenti učí toleranci a spolupráci. Na výsledku mi zase tolik
nesejde.
2. Největší záţitek mám asi z toho, jak jsem v jednom kuse
uklidňovala primány. Třeba kdyţ hrála sekunda, tak jsem to
vůbec neviděla, protoţe tam pořád lítali. No a naprosto
úţasná byla Bára Votavová, to jsem opravdu leţela smíchy,
bylo to skvěle zahrané. A ukázali jste tím, ţe se to dá pojmout
i jinak, z úplně jiného pohledu. Kdybych mohla hlasovat, dala
bych jí jednoznačně na nejlepší herečku.
3. Trochu mi vadilo téma průmyslové revoluce, myslím, ţe
studenti se neměli od čeho odpíchnout. Na ztvárňování

Miloslav Chvátil
1. Oslavy hodnotím o něco výš neţ loňské, všech 10
představení mi připadalo ucelenější, měly lepší dramatický
tvar neţ v minulosti a bylo vidět, ţe je za tím kus práce;
a toho si já cením nejvíc.
2. Pro mě to byl závěr 7. B, 17. listopadu 1939, jelikoţ byl
originální a ještě se o to nikdo nepokusil a to se přiznám, ţe
mi tekly slzy jako hrachy.
3. My se o změnách bavíme pořád, protoţe nechceme, aby to
ustrnulo pořád v jednom tvaru. Sami hledáme a chtěli
bychom najít nějakou variantu a nápad, který můţe přijít i od

vás, od študáků, pokud máte pocit, ţe by se něco mělo

dokáţete vymyslet něco jiného, takţe mně se tenhle den líbí

změnit. Můţeme o tom diskutovat, popřípadě to za rok

moc.

vyzkoušet. Ale abych teď řekl něco konkrétního, to ne, ono je
lepší tomu dát čas, odstup, teď je to všechno ještě příliš

Marek Hoffmann

čerstvé.

1. Mně se to zase velmi líbilo, byl jsem znovu mile překvapen.

Kateřina Kollertová

nejhlubší záţitek, ale protoţe mám doma plno ţenských, co

1. Na to, ţe jsem viděla problémy studentů doladit všechno

koukají na pohádky, tak mě to tak trochu vzalo za srdce.

na poslední chvíli, se mi to nakonec líbilo. I jinak celý den je

3. Kaţdoroční doporučení je, aby se začalo dřív, ale

dobře vymyšlený, ráno divadlo, večer ples, super.

kaţdoročně to je na poslední chvíli. Ale vţdy jsem překvapen,

2. Asi Tomáš Kotrla a jeho sojka.

byť je to na poslední chvíli a vyrobeno horkou jehlou, tak

3. Určitě bych to zachovala, přijde mi to pěkné. A na to, ţe se

z toho nakonec vyleze něco pěkného. Takţe bych své

to opakuje kaţdý rok, víceméně to samé, tak vţdycky

kaţdoroční doporučení opět zopakoval. Začít včas.

2. Upoutal mě Krakonoš, kdyţ vstupoval na scénu. Asi to není

Takţe milí študentíci, jak jste mohli zaznamenat v odpovědích pana ředitele, nic se neostýchejte našich učitelských autorit.
Pokud máte jakýkoli nápad, připomínku či návrh, jak vylepšit oslavy 17. listopadu, zajděte za odpovědnými osobami (například jiţ
zmíněným panem ředitelem) a zkonzultujte to s nimi. Třeba právě podle vás bude uspořádán příští Den studentstva.
Jinak doufám, ţe vás reakce našich spoluţáků a kantorů povzbudily a ujistily vás, ţe naše společná práce nebyla marná.
Snad budete na letošní divadla vzpomínat jen a jen v dobrém. Já určitě ještě o to víc, ţe to bylo mé poslední divadlo, z kterého mám
navíc opravdu úţasné záţitky. Takţe vám všem ostatním, dostatečně mladým, pro příští rok přeji: zlomte vaz a vytvořte si samé
nezapomenutelné okamţiky při hraní divadla.
mkod

Guma zdraví z Ruska!
Čtete správně. Situace se trochu zkomplikovala. Je tu pořád stejná zima, moţná
dokonce i větší, coţ způsobilo nemalý problém. Náš vlak zamrzl! Já trávím dlouhé
noci v krásném, studeném kupé. Snaţila jsem se vyplodit nějaký zajímavý příběh,
ale jsem tak podchlazená, ţe ani negumuju, natoţ abych přemýšlela. Aby toho
nebylo málo, tak se mi před chvílí povedlo roztřískat talíř. Myslela jsem, ţe ruské
věci vydrţí všechno. Asi ne…
Vůbec nevím, jak dlouho tady na té Transsibiřské magistrále budu trčet.
Kaţdopádně doufám, ţe se do Vánoc vrátím zpět k nám a dám si pořádný, horký
vánoční punč. Vám všem, co jste v teple domova, přeju krásný Advent, málo kostí
v kaprovi, mnoho dárků pod stromečkem a nespočet rachejtlí na Silvestra.
Uţijte si tento krásný zimní čas, i kdyţ zatím bez sněhu* a přeţijte to ve škole. Já
snad do té doby roztaju…

* já už ho nemůžu ani vidět

Zápisník zapadlých XI

Otfried Preussler: Útěk do Egypta přes Království české

i

„Když pak mudrci odjeli, aj, anděl Páně ukázal se Jozefovi ve snách, řka: Vstana, vezmi děťátko i matku
jeho, a utec do Egypta, a buď tam, dokudž nepovím tobě; neboť bude Heródes hledati děťátka, aby je zahubil.
ii
Kterýž vstav v noci, vzal děťátko i matku jeho, a odšel do Egypta.“
„Zvláštním významem poctívá lid náš hvězdy na Štědrý Večer. … Na některých místech zvou mléčnou
dráhu jerusalemskou cestou do nebe. Na štědrý den, když jde jerusalemská cesta do nebe, vyberou se čtyři lidé
a ti musí hvězdy na té cestě počítat. Který je spočítá, dostane se prý do nebe. (Tak se děje např. v Blatně.)
iii
Také leckde praví, že mléčná dráha je pěšinkou Panny Marie ...“
„Za Lošánkami (v okrese Kolínském) v poli … stojí kříž a u něho je kámen s otvorem malé peci
podobným. O kamenu tom starý výměnkář Hrdina v Lošánkách vypráví: ͵Když P. Maria utíkala s Ježíškem do
Egypta, přihodila se noc. Svatá Rodina utíkajíc před ukrutným Herodem cestou byla zemdlena. Měli ssebou sice trochu krupice, a oslice
mléko by jim poskytla – ale v pustém kraji nebylo místečka, které by se za ohniště hodilo. Konečně připutovali až k tomuto kameni; sv.
iv
Josef ihned rozdělal oheň a Panna Maria uvařila tu pro hladového Ježíška kašičku.ʹ“
„Protože v Království českém, přinejmenším u c. k. četnictva, není zhola nic nemožné.“

v

Víte, ţe tehdy, před dávnými, ale ne zas úplně dávnými lety, vedla cesta z Betléma do Egypta přes severní část Království
českého, totiţ blízko Rumburku přes hraniční přechod z Luţice do Čech a v Ţacléři zase z Čech do Slezska? Vedla; a dá rozum, ţe
tedy uprchlíci z Betléma museli právě onou cestou na svém útěku před Herodem procházet a došlo tak k řadě pamětihodných
setkání s obyvateli té podhorské krajiny.
Jejich cesta nebyla lehká; mocnáři všech zemí drţí při sobě a stačila proto depeše od ukrutného ţidovského krále Heroda
do rukou Jeho Císařsko-královsko-apoštolského Veličenstva rakousko-uherského Františka Josefa … která po dalších úředních
jednáních a peripetiích vyústila v příkaz četnickému stráţmistru v Kuřivodech Leopoldu Hawlitschkovi, aby inkriminované subjekty
vypátral a zatkl. Do věci se navíc vloţilo samo peklo v podobě středního nadčerta-provizora pana Pekloslava Pospíšila, takţe fakt, ţe
všechno dobře dopadlo a betlémští exulanti nakonec zdárně překročili hranici do Slezska, je třeba skutečně připsat zázračné povaze
toho dávného příběhu a prozřetelnosti Boţí.
Kdo mohl takovou prapodivnou míchaninu vymyslet? Jeho jméno a fotografii máte nahoře: byl to Otfried Preussler (nar.
1923, dosud ţije v Německu). Jenţe kdo je Otfried Preussler?
Z jeho díla určitě znáte Malou čarodějnici, proslavenou ve večerníčkové podobě. Moţná ještě lehce hororový příběh
vi
Čarodějův učeň (v orig. Krabat) . V německy mluvících zemích je Preussl er autorem velmi známým, co však u nás? Nijak zvlášť;
aspoň vzhledem k tomu, ţe se narodil v našem Liberci a proţil tu celé své mládí! Po odsunu sudetských Němců od nás zmizel jeden
z mnohasetletých proudů naší kultury, dokáţeme se k němu vrátit? Útěk do Egypta by k tomu mohl vrchovatě přispět: zmiňuje
nespočet reálií naší země – reálií českých, německých i zcela smíšených.
Nejdůkladněji to ilustrují postavy dvou nesmiřitelných odpůrců, pana
Bělohlávka a pana Weishäuptla. Pan Bělohlávek je totiţ Němec, kdeţto pan
Weishäuptl je Čech, takţe i kdyţ jsou sousedy, bydlí pan Bělohlávek ve
Starkenbachu, zatímco pan Weishäuptl v Jilemnici. Pro překladatele
(Ladislav Josef Beran) musela být práce s textem těţkým oříškem: jak
přeloţíte z němčiny do češtiny nesčetné bohemismy? Co s dialekty, lidovým
vyjadřováním, co s rakouským kancelářským stylem?
Preusslerovo vyprávění je zaloţeno na důvěrné znalosti prostředí:
téměř všechna místa jsou tu skutečná, popisovaná s láskou a vlídnou
nostalgií po starých zašlých časech, kdy pašeráci ještě přecházeli hranice,
národní spolky vzkvétaly a automobilů bylo v celé zemi asi tak šest. Vaří se
tu důkladně jako u babičky, koření voní a porculánové hrnečky jsou velmi
ceněny. Ne náhodou ilustroval kníţku Adolf Born, který se svými
sympatiemi k rakouské monarchii nijak netají.

Děj je vlastně velmi prostinký. Svatí poutníci putují krajinou, Maria trpělivě, Josef ustaraně (i kdyţ pár piv a papričku k tomu
si dopřeje), od obce k obci, od noclehu k noclehu. Pronásledovatel jim je sice v patách, ale zaplétá se do všemoţných drobných
patálií, nakonec je i on je spíš sympatický a nanejvýš lidský. A co je hlavní: poutníci po cestě potkávají obyčejné drobné lidi
v nesnázích a jejich osudy se nakrátko setkávají. Kníţka nesmírně připomíná betlémy. I tam jsou v centru statické obrázky svaté
rodiny, ale všechny ostatní postavičky jsou naše, městské, venkovské, pro nás starobylé, ale pro tvůrce betlémů současné. Všechno
je to schválně loutkově jednoduché, naivita tu není potlačována, ale vyhledávána. Co mají co dělat orientální uprchlíci v kraji našich
pradědečků? Naopak: copak tam nemají co dělat? Nám, nám narodil se!
Kouzelně tu působí hojné logické paradoxy zaloţené na tom, ţe ústřední postavy křesťanství tu procházejí zemí uţ dávno
křesťanskou, kde se říká ježišmarjá a kristepane, kde pan učitel a pan farář dětem o Jezulátku dávno vypravovali, kde se staví
betlémy a chodí tříkráloví koledníci. Jedním z vrcholů knihy je téměř počáteční scéna, kdy ve svíkořickém kostelíku skládají o půlnoci
čeští světci děťátku a jeho matce hold a jako pastýři v koledách mu přinášejí dary. (A byť jde o zástup katolických světců vedený
svatým Václavem, mají tu své místo i Mistr Jan z Husince, biskup Jan Ámos Komenský a – podle jistých zpráv – i vrchni rabi Löw
osobně.) U Möldnerů v městečku Mimoni se zase svatý Josef náramně diví, jak je ten mechanický betlém vlastně udělaný – coby
tesaře ho to zajímá takříkajíc profesionálně. A ve Vrchlabí jde Matka boţí do kostela, protoţe se to v neděli přece sluší. Celá ta logika
mi připomíná pejska a kočičku, kteří se vzájemně pověsili na šňůru, aby pořádně uschli, a viseli tam oba. Příčiny a následky, původci
a následovníci jsou tu beznadějně promíšeni. (Věc má ovšem i svou váţnější stránku, kdyţ Maria v kostele spatří postavu svého syna
na kříţi.)
Protoţe trpícím je třeba pomáhat a vstřícnost je třeba odměňovat, dějí se tu zázraky. Vlastně skoro všichni, kdo s poutníky
přišli do styku, jsou za to nějak obdarováváni. Kdo by však čekal masové kříšení, uzdravování, mluvení jazyky apod., byl by zklamán.
Jsou to vlastně zázraky? I kdyţ třeba jsou, pomáhají vůbec? Nemocný Pepíček Jirešů v Jivině se sice v lednu dočká jahod z lesa, ale
stejně umírá. Slepnoucí František Syrovátka začne zase trochu vidět, ale nemůţe za to spíš pan doktor Bruscha, který se úplně
náhodou zastaví se svý m kelímkem masti? Mladý Kreybich převrhne saně se zásilkou porcelánu, bojí se, ţe všechno rozbil, přesto
poutníky sveze – a myslíte, ţe bude porcelán zázračně zase celý? Spíš ne, určitě ne, takţe ho zaměstnavatelé (Dreithalerovi dědici)
vyhodí … aby se po několika letech uchytil u dráhy a nakonec se oţenil se zchudlou Fany Dreithalerovou ze zkrachovalé povoznické
firmy. Nejdrsnějším ze „zázraků“ je ten u Möldnerů, kde se sice přes veškerou snahu nepodaří opravit rozbité varhánky u betléma,
ale zato jejich syn Franta, toho času posádkou v Haliči, kterému hrozí, ţe se stane v těţkých podmínkách pijanem, tam chytí úplavici,
takţe skončí v pováţlivém stavu ve špitálu, ale jako rekonvalescent uţ je převelen do Liberce, kde se pak šťastně oţení a alkoholismu
zůstane ušetřen – což sice mohl být v Haliči taky, ale to se neví. Základem zázraku
je tu totiţ lidská svoboda: uvědomit si, ţe to může dopadnout dobře. Tak jako
Hanni Preibischovic, jeţ se chce zbavit nechtěného dítěte, potká Matku
boţí - a celý zázrak spočívá v tom, ţe si uvědomí, ţe se ještě před osudným
rozhodnutím můţe poradit se svou bývalou učitelkou.
Ale nebojte. Všechno tu nedopadá takhle civilně. Najdeme tu i scény
zcela burleskní, absurdně přehnané, grotesku v přímém přenosu. Jako kdyţ se
financ Schübl se stráţníkem Behounkem nemohou dohodnout, jestli v pašovaném
soudku je šnaps nebo malinovka, i ochutnávají, zatímco nápoj se s kaţdým
pohárkem mění, takţe soudek je vypit do dna a celnice zůstává nestřeţena. Nebo
nablýskaný Benz Viktoria, který skončí v příkopě a je na rohanský zámek Sychrov
dotaţen párem volů, coţ je třeba zapít šampaňským a vyfotografovat. Nebo
konečně husarský kousek samého Krakonoše (byť ten z opatrnosti není
jmenován), jenţ nechá parní lokomotivu vyletět povětřím aţ na krkonošské
hřebeny a vyklopí četníka Hawlitschka na zasněţené Labské louce.
Starosvětský ţertík? Neváţné míšení tradic? Postmoderní hříčka, kde je dovoleno cokoliv a neznamená to pranic? Myslím,
ţe nejen to. Kdyţ nevázaní katolíci na rozdíl od přísných evangelíků uznávají tradici, připojují tak k tragickému komické, k boţskému
lidské, ke vznešenému obyčejné, k dospělému dětské, ke slovu tělo. Můţete knihu odhodit jako neváţnou ptákovinu. Můţete jako
neváţnou ptákovinu odhodit většinu toho, co děláme. Můţete pohrdat c. k. úřednictvem i bramboračkou. Zbyde nám pak ale
nakonec vůbec něco? Nebude pak všechno podobně shledáno lehkým? Sázím raději na předběţnou vstřícnost: neodhazovat.
Neodhazovat, co můţe být k něčemu. Ono to nakonec můţe být velmi k něčemu.
Je to totiţ příběh o zašlých postavičkách, ale je to i příběh pro nás. Pokud nepřipustíme, ţe se i naše osudy mohou občas
prolnout s osudy postav z dávných časů, nemáme proč slavit Vánoce. Tak je to: je to kníţka vánoční.
Byla cesta byla ušlapaná ...
iOtfried Preussler: Útěk do Egypta přes Království české. Praha: Vyšehrad, 1996.
iiMt 2, 13-14 (v kralickém překladu)
iiiKarel Procházka: Lid český s hlediska prostonárodně -náboženského. Praha 1910, s. 22-23. Pravopis ponechávám v původní podobě. A přísahám, ţe jak jsem bloudil
očima po knihovně hledaje, kde bych našel motto, padla mi do oka tahle nenápadná kniha a otevřela se právě na citovaném místě.
ivK. Procházka (1910), op. cit., s. 33.
vO. Preussler (1996), op. cit., s. 251.
viOtfried Preussler: Čarodějův učeň. Praha: Argo, 2003.

Pavel Holásek

Kotelna v 11. čísle Gympláka uvádí Hynka Skořepu
V které třídě nejraději učíte a proč?

neumím. Doufám, ţe učit umím aspoň trošku, a proto to také

To je různé. Řídí se to podle toho, jakou látku zrovna

dělám.

probírám a jakou náladu mají studenti.

Uţ jsem zkoušel i jiná povolání, coţ jsem celkem

Jaký je tedy váš oblíbený úsek učiva?

výjimka, protoţe většina učitelů dokončí vysokou školu a učí

Mezi mé oblíbené látky

třeba celý ţivot. Já jsem velmi rád, ţe

patří věci, které můţeme vidět ve

jsem si mohl vyzkoušet

volné přírodě, ať uţ to jsou rostliny

i něco jiného. Kdyţ jsem dělal

a zvířata v biologii či blízká krásná

úředníka, vytvářel jsem různá úřední

místa v zeměpisu.

lejstra. Netrvalo dlouho a zjistil jsem,

Podstatněji méně rád

ţe se na tu prácivůbec nehodím. Ne

učím biologii člověka. Velmi nerad

ţe by úředníci nebyli důleţití, ale

učím molekulární základy biologie,

prostě mi to nešlo. Tak jsem se

které nejsou vidět, ale jsou

nakonec pokorně vrátil k učitelství.

v nynější době nejdůleţitější částí

Jaké jsou školní akce, na které se

biologie. Zajisté je nutné něco o

nejvíce těšíte?

nich znát, ale je škoda, ţe pro onu

Velmi rád jezdívám na různé

molekulární biologii zapomínáme

exkurze. Těch ale bohuţel nebývá

na věci z běţného ţivota, z přírody

moc, jednak proto, ţe narušují výuku,

kolem nás, a utíkáme se skrývat do

a také se zde naráţí na problém

laboratoří.

nedostatku peněz. Teď ale doufáme

Jaký předmět nejraději učíte?

v projekt o krasových oblastech, který

Jak uţ jsem zmínil, mám

škola podala. Kdyby vyšel, tak by

své oblíbené části jak v biologii, tak

mohlo být více exkurzí a studenti by

v zeměpise. Těţko se dá říci, který

je mohli mít zadarmo, coţ by se mi

předmět učím raději, ale obecně by

velmi líbilo.

foto: Ladislav Kubišta

se dalo říci, ţe učím radši zeměpis, protoţe mne baví kromě

Kromě toho mám rád takové akce, jako jsou třeba

přírodních i humanitní obory, a v zeměpisu můţeme najít

oslavy 17. listopadu. I kdyţ v průběhu příprav programu mne

všechno. Začíná to přírodou, pokračuje přes astronomii

to někdy rozčiluje, ostatně jako ostatní kolegy. Přirozeně je

a planetární zeměpis, aţ se můţeme dostat k zeměpisu

s tím vţdy spojen určitý chaos. Myslím si ale, ţe přínos

jednotlivých států – a tam je důleţitou součástí historie.

divadelních představení a skutečnosti, ţe studenti musí sami

Jaký další předmět byste chtěl ještě
učit?

něco vytvářet, je obrovský a pro
„Myslím si, ţe přínos divadelních

školu velmi důleţitý. A nakonec

představení a skutečnosti,

nejen pro ni, ale i pro samotné

Nevím, jestli bych vůbec chtěl
učit ještě nějaký další. Spíše bych tu
otázku poloţil: „Zda bych byl vůbec

ţe studenti musí sami něco vytvářet,

schopen učit ještě nějaký?“, o čemţ dost

je obrovský a pro školu velmi

pochybuji (smích). Ale snad by to mohl
být dějepis. V něm se mi ale nikdy nelíbilo

důleţitý.“
Hynek Skořepa

studenty, pro jejich ţivot a jejich
nadcházející práci.
Jaký je váš nejoblíbenější
kolega?
Na to nebudu

velké mnoţství letopočtů, které je potřeba znát. Mne vţdycky

odpovídat, abych nikoho neurazil, ale nejvíce chodím za

bavily více souvislosti neţ letopočty. A vzhledem k tomu, ţe

kolegy do sousedního kabinetu, tzn. za kolegy Holáskem

mám špatnou paměť a zařekl jsem se, ţe nic dalšího studovat

a Brdíčkem, protoţe si máme dost často

nechci, tak prozatím zůstanu u svých dvou aprobací.

o čem povídat; a to nejenom o biologii.

Proč učíte?

Kde a jakou vysokou školu jste studoval?

Oba moji rodiče jsou učitelé, takţe jsem

Studoval jsem v Olomouci. Mé studium bylo

v učitelském prostředí vyrostl. Vţdycky jsem si říkal: „To je

zaměřeno na učitelství na středních školách. Měl jsem to

strašné! Jenom nebýt učitel!“ Posléze jsem zjistil, ţe nic jiného

štěstí, ţe jsem studoval tři obory: biologii, zeměpis a ochranu

ţivotního prostředí. Ta se sice na běţných školách neučí,

pokud mne kniha dostatečně zláká.

krom nějakých specializovaných škol zaměřených na ekologii

Slunce, nebo sníh?

a podobně, nicméně si myslím, ţe mi hodně pomohla v širším

Všeho moc škodí. Obojí je dobrý sluha, ale zlý pán.

náhledu na další dva mé obory, tj. biologii a zeměpis.
Co povaţujete za svůj ţivotní úspěch?

Kvíz

Domnívám se, ţe jsem doposud v ţivotě dosáhl pár

1. Co můţeme vidět na zadní straně české dvoukoruny?

drobných úspěchů. Například ţe se mi podařilo napsat

Domnívám se, ţe velký státní znak.

a vydat nějaké knihy, ale rozhodně bych to nepovaţoval za

2. Jaký je rozdíl mezi puristou a puritánem?

úspěchy ţivotní. Myslím si, ţe jsem ještě příliš mladý na

Puristé opravovali jazyk v době národního obrození a puritáni

životní úspěch. Doufám, ţe ještě nějakou chvíli tady na tom

byli v některých zemích, například v Anglii, zastánci

světě budu a opravdové ţivotní úspěchy teprve přijdou.

náboţenství, které vyznávalo přísné odříkání, dodrţování

Jste na škole spokojený?

zásad.

Určitě. Netvrdím, ţe je vše ideální, ale tak tomu není

3. Kdo napsal Maryčku Magdonovu?

nikdy a nikde. Uţ jsem vyzkoušel pár pracovišť a tuto školu

Bezruč samozřejmě.

povaţuji za jednu z nejlepších.

4. Jaká je vzdálenost Prahy od Moskvy v kilometrech?

Co byste zde změnil?

V kilometrech nevím, je to ale kolem dvou hodin letu.

(Smích) Odpověď by
vydala na samostatný článek
a musel bych se déle zamyslet. Co

5. O čem je Mahabharáta?
„Líbilo by se mi, kdyby studenti nad
sebou více přemýšleli a byli trošku

bych ale změnil? Líbilo by se mi,

méně sebevědomí“

kdyby studenti někdy nad sebou

Hynek Skořepa

více přemýšleli, byli trošku méně

To je indický epos, je jedním
z nejzákladnějších děl světové literatury.
Pokoušel jsem se ji číst, ale obsah si
nepamatuji. Byla tam spousta bohů
a zase opakuji: „Indie je pro mne natolik

sebevědomí, i kdyţ sebevědomí je důleţité, a trošku více si

odtaţitá, ţe jsem se nikdy tak moc nesnaţil proniknout do její

uvědomovali, ţe toho stále ještě ví příliš málo na to, aby byli

kultury.“

tak sebevědomí, jak jsou. Ale tohle nemůţu změnit já.

6. Co jsou nukleotidy?

Jak trávíte svůj volný čas?

Jsou stavebními částmi nukleových kyselin.

Jelikoţ mám psa, který potřebuje hodně běhat po

7. V čem spočívá americký svátek Den díkůvzdání?

venku, tak většinu času trávím s ním, někde v lese na

Snad to řeknu dobře. Kdyţ přišli první kolonisté do Ameriky,

vycházce. A kdyţ zrovna nejsem tam, tak někde nad pěknou

ţili za velmi špatných podmínek, a kdyţ přeţili první zimu, tak

knihou nebo v Malé scéně s filmovým klubem.

to bylo poděkování Bohu za to, ţe se jim to podařilo.

Jaký je váš nejoblíbenější kniţní ţánr?

8. Kdo byli Bourboni?

Asi nedokáţu ţádný vymezit. Čtu různé knihy, třeba

To byl francouzský panovnický rod.

historické, mám ale rád i beletrii či odbornou literaturu. Spíš

9. Znáte Pascalův zákon?

neţ podle ţánru si knihy vybírám podle toho, čeho se týkají.

Bohuţel (smích).

Uvedu příklad. Nerad čtu knihy z oblastí, kde jsem nebyl a asi

10. Kde ţijí Sámové?

se tam ani nikdy nepodívám, například z tropického pralesa.

Neboli Laponci, ţijí na severu Evropy. V minulosti ţili jako

Velmi rád čtu knihy, které se odehrávají ve střední Evropě,

kočovníci. Kdyby sis dobře pamatoval hodiny zeměpisu, tak

nejlépe někde v horách, v místech, kam se mohu podívat,

by ses mne na Sámy neptal (smích).

a Radovana Růžičku
Kde a jakou vysokou školu jste studoval?

Fyziku, protoţe je krásná a jednoduchá.

Přírodovědeckou fakultu Masarykovy university v Brně.

Jaký další předmět byste chtěl ještě učit?

V které třídě nejraději učíte?

Tělocvik, protoţe je krásný a jednoduchý.

V tercii.

Jste na škole spokojený?

Myslíte si, ţe jste mezi ţáky oblíbený?

Ano.

Ne.

Co byste zde změnil?

Jaký je váš nejoblíbenější kolega?

Okna, dveře, výtah.

To je velmi sloţitá otázka, ale jestli se opravdu musím

Jací jsou studenti?

rozhodnout, tak asi Klára Kroulíková.

Jak kteří. Jinak: Líní, nedbalí a většina z nich neprospívá.

Proč učíte?

Co byste změnil na sobě?

Protoţe mám zatím pocit, ţe mne to uspokojuje, mám pocit,

Asi nic.

ţe bych mohl něco málo rozumného alespoň některým svým

Co povaţujete za svůj ţivotní úspěch?

studentům předat.

Zaprvé to, ţe se mi podařilo najít si ţenu a zaloţit s ní rodinu,

Jaký předmět nejraději učíte?

a za druhé, ţe jsem se toho vůbec doţil.

Jak trávíte svůj volný čas?

A purista? To si nejsem jistý ani trošku, budu spíše hádat. Je

Volný čas nemám.

to nějaký myšlenkový směr.

Jaká je vaše vize sama sebe za 10 let?

3. Kdo napsal Maryčku Magdonovu?

Bezpochyby se vidím se svou ţenou, svými dětmi,

Mrštík?

pravděpodobně ještě stále v tomto kabinetě a zhruba o 15

4. Jaká je vzdálenost Prahy od Moskvy v kilometrech?

kilo těţší.

Nebude to moc, 1686 kilometrů.

Vyhrál jste někdy ve svém ţivotě nějakou soutěţ, závod

5. O čem je Mahabharáta?

nebo olympiádu?

To je indická kniha, kde by mohly být sepsány nějaké normy

Účastnil jsem se olympiád v matematice a fyzice. V dobách,

chování a podobné kázeňské věci.

kdy jsem byl ještě mlád, někdy koncem minulého tisíciletí

6. Co jsou nukleotidy?

jsem sem tam běhával, ať uţ s prostředky nebo bez nich.

Hloupě jsem si myslel, ţe se mne budete ptát jen na češtinu

Sem tam proběhly nějaké ty soutěţní víkendy v disciplínách,

a dějepis a nebudete mne zkoušet i z oborů, které učím.

které nejsou aţ tak fyzicky náročné, jako je třeba Kloboučku

Nukleotidy by mohly být částice nacházející se v jádrech.

hop, rumba apod.

7. V čem spočívá americký

Jaké jsou školní akce, na které se

svátek: Den díkůvzdání?

nejvíce těšíte?

Spočívá v tom, ţe prezident

Školní akce, na které se nejvíce

za dobrozdání senátu

těším, jsou jarní, vánoční a letní

omilostní několik krocanů

prázdniny, protoţe mi přinášejí

a všechny ostatní seţerou.

velký klid a relaxaci a ještě větší

A při tom někteří z nich

volnost, neţ mám normálně. A

vzpomínají na jakousi

kdybych měl vybrat ze školních

skupinku prvních osadníků,

akcí, takových, při kterých se

kteří hodlali zmrznout, ale

potkávám se studenty, tak bych

které hodní indiáni zachránili,

volil asi volejbalový turnaj, protoţe

dali jim najíst, napít, poskytli

jsem vţdycky nadšený z toho, jak

jim loţe a oni je za to

jsou studenti rádi, kdyţ mohou

odměnili neštovicemi.

v něčem porazit kantory.

8. Kdo byli Bourboni?

Byl jste letos spokojený s úrovní oslav 17. listopadu?

Šlechtický rod ve Francii.

Ano.

9. Znáte Pascalův zákon?

Co byste poradil zlepšit?

Tlak v kapalině způsobený vnější silou je ve všech místech

To je dost těţké. Pokud se bude zachovávat tvar programu,

a směrech kapaliny stejný.

tak si netroufám do něj nijak zasahovat, dávat nějaké rady,

10. Kde ţijí Sámové?

protoţe si myslím, ţe je to opravdu velmi úţasný produkt

Ti ještě ţijí? Severozápadní Rakousko.

spolupráce jak v jednotlivých třídách, tak mezi třídami a paní
profesorkou Janyšovou. A samozřejmě velký dík paní

Správné odpovědi:

profesorce Janyšové, která tomu vţdy dá jakousi závěrečnou

1. Na zadní straně dvoukoruny je vyraţen dvouocasý lev

formu. Samozřejmě tím nechci říkat, ţe by se na tom třídy

a nápis: Česká republika.

nepodílely, protoţe ty tomu dávají asi zdaleka nejvíc, ale

2. Puristé usilují o čistotu v tvorbě. V době Národního

nevím, jestli by snad nebylo lepší, či nestálo za pokus, ten

obrození vytvářeli nová slova pomocí přidávanání přípon

formát nějakým způsobem upravit a dát tam více vlastního

a předpon. K nejznámnějším slovům patří klapkobřinkostroj

prostoru třídám. Zaprvé by to tolik nezatěţovalo paní

nebo nosočistoplena.

profesorku Janyšovou a zadruhé kdyby se moţná třídy mohly

3. Maryčku Magdonovu napsal Petr Bezruč.

projevit svobodněji a volněji bez tady toho odborného

4. Vzálenost se pohybuje okolo 2 000 kilometrů – záleţí

vedení, tak by to o těch třídách vypovědělo víc. I přístup

z jakého místa v Praze vyjíţdíte a kde v Moskvě vystupujete.

některých tříd by byl jiný. Na druhou stranu chápu, ţe by se

5. Mahabharáta je indický epos o souboji dvou rodů:

to pak těţko prezentovalo pro širokou veřejnost; ale to je

Panduovců a Kuruovců. Uprostřed bitvy se zjevuje Kršna

otázka toho, co od toho kdo očekává a co chce.

(avatar Višnua) Ardţunovi a líčí mu, jak správně ţít.
6. Nukleotidy jsou fosforylované nukleosidy. Jsou stavebními

Kvíz
1. Co můţeme vidět na zadní straně české dvoukoruny?
Chrom-nikl. A obrázek? Nemám tušení.
2. Jaký je rozdíl mezi puristou a puritánem?
Puritán je člověk, který velmi dbá na to, jak se chovat, jak se
lidé mají chovat, aby dodrţovali přísné mravní normy.

kameny nukleových kyselin.
7. Den díkůvzdání je svátek oslavující hojnou úrodu, o kterou
se dělili Poutníci (první severo-američtí osadníci) a původní
obyvatelé Ameriky.
8. Bourboni byli významným královským šelchtickým rodem
ve Francii.
9. Pascalův zákon: Jestliţe na kapalinu působí vnější tlaková

síla, pak tlak v kaţdém místě kapaliny vzroste o stejnou

skupinou ţijící v Laponsku, oblasti, do které se počítá severní

hodnotu.

Norsko a Švédsko, Finsko a ruský poloostrov Kola.

10. Sámové nebo téţ Laponci jsou nejstarší etnickou
Hynek Skořepa

1

Radovan Růţička

2

Děkuji oběma profesorům za jejich čas a spolupráci. Troufám si tvrdit, ţe se Kotelna s nimi opravdu povedla.
YODA

День открытых дверей

Samstagatmosphäre beschreiben.

Der Tag der offenen Tür

В пятницу и в собботу у нас был

Den

денЬ открзтых. Студенты 7-ого Б

Dezember

класа сделали экскурсабоды и тоже

Schule den Tag der offenen Tür, wann

испекли

wir

сладкое

пирожки.

zweiten

und

haben

schauten

den

dritten

in

unserer

wir

den

neugierigen

В пятницу это было от двух часоб

Interessenten die Schule. Jeder von

до половины шестобо и в собботу

unserer Klasse hatte eine eigene

это было от половины десатобо до

Aufgabe – z.B das Essen in dem

двенадцати часоб. Мы тоже делали

Büffet verkaufen, die Besucher durch

кофе

тоже

die Schule führen und die Versuche in

получили некоторые денги. Это

die Labors machen. Die Besucher

было оченЬ хорошо.

konnten sich das ganze Gymnasium

и

чай.

МЫ

здецЬ

Тереза Шедова

besichtigen,

uns

wichtige

Fragen

stellen und über den Zukunft ihrer
Nachkommen
Weil

wir

Werbung

nachdenken.

eine

schwache

hatten,

kommten

nicht viele Leute, aber wir
haben viel Spass trotzdem
gennosen.

Ruhe

und

Behaglichkeit – so kann man
die

Freitag-

und

Zlobricatko

Open day
The Open Day took place in our
grammar school on 2
December.

During

nd

the

rd

and 3

Friday

afternoon and the Saturday morning
all applicants for the next school year
(as well as the current students’
families and friends) could visit the
school and get more information
about it. Students from the class 7.B
were helping the school staff as
guides for the visitors and they also
prepared a snack-bar where coffee or
cake was to be bought for a symbolic
price. Unfortunately, the Open Day
had been very poorly advertised so
only a few people came eventually.
What a pity!
tkod

foto: Ladislav Kubišta

BERAN (21. 3. aţ 20. 4.)

spravovaný stojánek a celý stromek se překotí, a kdyţ vám

Jelikoţ jste odváţný a činorodý, stanete

nezlomí vaz, tak aspoň nadělá nepořádek. Šťastnější z vás

se obětním beránkem a obětujete se

skončí na ambulanci se zaraţenou kůstkou v krku. Ach, ty

pro dobro všech. Necháte se co

Vánoce!

nejbliţší hodinu vyzkoušet z literatury.
Trocha řeckých a římských mytologických příběhů vám
neuškodí a lehká poezie vás naopak povzbudí. Na dlouhé
zimní večery bych doporučovala spíše Viewegha či Stendhala.
Nejste-li fanouškem knih a čtení, zajděte si s přáteli na
horkou čokoládu do kavárny. Jestli vás ani tohle nezaujalo,
jednoduše zapněte televizi a sledujte stále opakující se
epizody vámi oblíbených seriálů.

LVI (23. 7. aţ 22. 8.)
Zuřivě se vrháte do nákupního centra
a nemilosrdně vypisujete šeky, derete se
skrz přeplněné regály nového zboţí
nebo se zrovna bezcitně rvete o poslední
nejkvalitnější kusy. Vaše svědomí je kdovíkde a sebevědomí
všude! O tom, jestli se to nějak výrazně projeví i ve vaší
kasičce, rozhodnete jen vy sami. Vánoční horečky a fronty

BÝK (21. 4. aţ 21. 5.)

v krámech zvládáte bravurně, lze podotknout, ţe moţná

Jste ti, kteří nemají rádi tohle vánoční

i lépe neţ v předchozích letech. Bez cizí pomoci a s vlastními

bláznovství a povyky, které se nadělají

názory (jen letos) dojdete nejdál!

kolem chystání perfektního Štědrého
večera. Uzavíráte se proto před
vstřícností svých přátel, před okolním světem
a hlavně před rodinou, která se vás neustále ptá, kdy uţ
sepíšete dopis pro Jeţíška. Nejlepší pro vás bude, kdyţ
budete tolerantní a budete respektovat přání jiných. Pokud
jste to dosud neudělali, tak prosím ve vlastním zájmu sepište
tento dopis a sami ho dejte rodičům. Třeba je tím potěšíte.

PANNA (23. 8. aţ 22. 9.)
Tak, a zrovna vám Jeţíšek nadělil
překvapující a vzrušující dáreček
v podobě novoroční lásky! I ti, kteří uţ
svou lásku našli, se budou na všechny
kolem uculovat a roztomile přikyvovat na kaţdou hloupost.
V tom je to kouzlo, ale i něco tak krásného se vám můţe
vymstít. Buďte tedy ostraţití, ale s mírou. Největší chybou,

BLÍŢENCI (22. 5. aţ 21. 6.)

jakou byste v měsíci prosinci mohli udělat, by bylo nekoupit

Moţná ani vám Vánoce nesednou jako

svému protějšku dárek k Vánocům. Jedna taková chyba by

tvrdohlavým býkům. Nebo moţná jen

vám mohla celý vztah zkomplikovat.

hledáte radost jinde, neţ jen v přejídání
se cukrovím, ve věčném slavení
a zabalování a rozbalování dárků. Je tu i třetí moţná… Moţná
uţ jste našli své nové štěstí. Něco/Někdo z čeho/koho máte
radost a co vám postačí. Hlavně dělejte všechno pro to, aby
se vám ta radost nevytratila. Na nic nečekejte, nic
neoddalujte a jednejte. Co takhle vzít si zpátky své poslední
slovo nebo odměny za vyhrané sázky? Nebo spíše
zapomenout na to, co bylo, a začít znova, třeba s někým
novým?

VÁHY (23. 9. aţ 23. 10.)
Jestliţe jste si stále ještě nepovšimli
blikajících světýlek, čokoládových
Mikulášů, andělů a čertů nebo pozornost
upoutávajících reklam, tak to jste
zaručeně letos nezavítali do Tesca, nezapnuli televizi, nebyli
na náměstí. A nejlepší bude, kdyţ v tom budete pokračovat.
Máte přeci spoustu jiných věcí, do kterých byste se měli
pustit. Na nedořešené věci zapomeňte a pusťte se do zcela
nových projektů. Zcela určitě se vám to vyplatí a vstoupíte

RAK (22. 6. aţ 22. 7.)
Omlouvám se, ale do vašeho horoskopu
jsem byla „donucena“ zakomponovat
názor jednoho velice uctívaného
a respektovaného člověka, který vaši
budoucnost co se týče prosince předpověděl ještě lépe, neţ
je v mých silách. Takţe asi takhle: váš vánoční stromeček,
přesněji smrček z lesíka na Dukle, bude tak pečlivě ozdoben
blikajícími světýlky a třpytícími se hvězdičkami vyrobenými
vaším mladším sourozencem, ţe je neudrţí tisíckrát

tak do nového roku s čistou hlavou.
ŠTÍR (24. 10. aţ 22. 11.)
Běháte po světě a máváte všem před
obličejem vaším čerstvým řidičským
průkazem? Konečně je vám osmnáct
a myslíte si, ţe jste nepřemoţitelný
a k ţivotu bez stresu vám zbývá uţ jen maturita? Tak se
rychle vzpamatujte. Nemyslete si, ţe nevím, o čem mluvím.
Jeden ukázkový příklad mi to opakuje celé dny stále a stále

dokola doma. Hvězdy vám jen radí, co byste dělat neměli (a

spravedlivě pomstí. Uţ je to dlouho, co jste se zachovali

to platí i pro ty, kteří řidičák ani osmnáct let nemají!).

opravdu čestně. Je to smutné, ale je to tak. Začněte zpytovat

V ţádném případě nechoďte na jedno, nedělejte si večerní

svědomí, protoţe vám uţ nepomohou ani přátelé, kteří za

projíţďky na pročištění hlavy a uţ vůbec se nepokoušejte

vámi tak dlouho stáli. Váš problém je v tom, ţe trpíte

péct vánoční cukroví!

syndromem takzvané smyšlené vícecennosti, nadřazenosti, i

STŘELEC (23. 11. aţ 21. 12.)
Vaše citlivá duše miluje pozorování
křehkých sněhových vloček lehounce se

kdyţ je to právě naopak. Kdyţ se ale nebudete chtít změnit,
začněte aspoň jíst borůvky. Trefa do černého budou i
brusinky.

snášejících k zemi. Pozorujete je sice

RYBY (21. 2. aţ 20. 3.)

kaţdý den, ale zpoza tepla a pohodlí

Nenechte se naporcovat od profesorů

domova od vašeho pracovního stolu, kde teď denně sedíte

jako kapr na talíř k večeři. I kdyţ uţ vám

a věnujete se povinnostem, to není ono. V plnění svých

to jednou bylo doporučováno, stejně si

povinností pokračujte aţ do konce roku, ale to kouzlo zimy

stůjte za svým! Také byste se měli

uţ v létě nezopakujete. Proto vám hvězdná konstelace

rozmyslet, jestli stojíte na straně Santy, nebo Jeţíška, protoţe

doporučuje zajít si na dlouhé (opravdu dlouhé) večerní

táhnout za provaz můţete opravdu jen s jedním.

procházky. Nejlépe ve dvou.

Rozhodnete-li se nadále pokračovat v podlézání oběma

KOZOROH (22. 12. aţ 20. 1.)
Vám se štěstí bude ještě dlouho vyhýbat.
Zkuste měsíc prosinec prospat nebo se

dvěma, mohl by na to dřív či později jeden z nich přijít.
V nejhorším pod stromečkem nebudete mít to, o čem jste
celý rok snili.

jednoduše zavřete ve svém pokoji a delší

SPOLEČNÉ

dobu nevylézejte. Potřebujete si

V potaz berte zradu a spiklenecké chování ze strany BERANŮ

poskládat své myšlenky, zorientovat se ve svých cílech, být

a PANEN. Nejblíţe si budou VÁHY s BLÍŢENCI, či BLÍŢENCI

sám se sebou. Pozor! Tato vaše regenerace musí však trvat

s BLÍŢENCI, kteří budou společně zapomínat na špatné

jen do konce tohoto roku, protoţe váš čas nastane hned

zkušenosti s VODNÁŘI. Z pohodlí vánočního času budou tak

v lednu a bude pokračovat i přes únor a březen. Přeţijte tedy

trochu vybuzeny RYBY. Neustálé hádky a rozpory BÝKŮ se

rok 2011 bez úhony a s náznakem úsměvu na tváři. Čekají vás

STŘELCI se budou snaţit vyřešit LVI, kteří se při tom všem

lepší zítřky.

stihnou zamilovat do roztrţitých KOZOROHŮ. To ovšem
VODNÁŘ (21. 1. aţ 20. 2.)
Milí Vodnáři, doufám, ţe vás jiţ brzy
dostihne spravedlnost, a také se vám

neznamená, ţe láska bude vzájemná. Jen ŠTÍŘI zůstanou o
Vánocích samotní… Moţná to RAKY trkne a napadne je
oslovit je!
V.K. (JMS)

Když jsme jeli na divadelní představení „Sherlock Holmes“ do Klicperova divadla v Hradci Králové, ani
ve snu by nás nenapadlo, že výsledkem bude rozhovor s hvězdou do Gympláka. Nicméně na sedadle přímo
před námi seděl známý režisér Jan Hřebejk. Nemohli jsme si pomoct a po představení jsme jej vyzpovídali.
Nejdříve se ale ptala kolegyně z Chrudimi.
Proč jste tady a jak se Vám líbilo představení?

romantické prostředí. Takţe já jsem měl dětství, v 70. letech,

Já jsem tohle představení uţ párkrát viděl, dokonce letos.

hezký.

Jsem tady, protoţe cítím od pana Drábka (pozn. redaktora:
reţisér inscenace) velkou spřízněnost. Mám rád jeho humor,
jeho představení a divadelní hry. Dneska jsem přijel znovu,
protoţe to je poslední představení vůbec, a tak jsem si ho
chtěl ještě připomenout. Tohle mě nějakým způsobem
zaujalo, protoţe myslím, ţe by z toho mohl být moţná
i dobrý film. Moje účast tady je z obdivu k Davidu Drábkovi

Myslíte si, ţe znáte všechna tajemství a úskalí filmu?
To určitě ne. To uţ bych to asi nedělal. Myslím, ţe cokoliv pak
ztrácí kouzlo.
Kdyţ jste točil Pelíšky, tak se tam objevil v menší roli
i pan reţisér Krejčík. Je pro reţiséra těţší, kdyţ v jeho
filmu hraje jiný reţisér?

a ostatně k celému divadlu. Domnívám se,

Ne, obvykle to je jednodušší.

ţe éra posledních dvaceti let u nás vrcholí,

Zaprvé, o panu reţiséru Krejčíkovi

já jsem tu byl několikrát na festivalech a je

se to méně ví. Hrál třeba i ve filmu

fakt, ţe tento soubor je strašně dobrý, má

Slavnosti sněženek. Pan Krejčík je

výjimečné herce, z nichţ někteří uţ jsou

kromě vynikajícího reţiséra také

dlouho známí.

moc talentovaný herec. Reţiséři
vědí, co reţie obnáší, takţe se vám

Jak často vzpomínáte na své filmy

spíš snaţí pomoci. Původně jsem

během dne?

mu chtěl nabídnout ještě

Je to moje práce, takţe já o tom uvaţuju

zanedbatelnější roli… nebo

jinak neţ publikum. Kdyţ o nich přemýšlím,

respektive zanedbatelnější: já jsem

vracím se k některým momentům, které pak

si přál, aby si pan reţisér Krejčík

souvisely s tím, jak filmy byly udělané.

ten scénář přečet, já jsem věděl, ţe

Pochopitelně ty starší filmy, které jsem dělal

aby přečetl 170 stránek a neměl

před deseti, dvanácti lety, to uţ jsou filmy,

s tím jinou souvislost, ţe to je

řekl bych „někoho jiného“. Třeba vidím po

takové nezdvořilé, tak jsem se

letech kousek svého filmu, kdyţ se uvádí na

dohodl s pomocným reţisérem,

přehlídkách v zahraničí, abych se podíval,

aby se s panem Krejčíkem sešel

jestli to ještě po letech funguje, a vybavuji

a nabídl mu takovou menší roličku.

si, jak jsme ho natáčeli. Teď cestou do

Asistent mi řekl, ţe se s panem

Hradce jsme měli odbočku, tam jsme jezdili
točit do Jaroměře a do Josefova Musíme si
pomáhat, tak mi to asociuje, co jsme s filmem zaţili. Ale ţe
bych ţil jenom předchozími filmy, to ne, já si spíš sním o tom,

Krejčíkem sešli, ţe mu scénář dal
a říkal: „To je škoda obsadit Krejčíka do takhle malé role, to je
blbý,“ a tak jsme mu nabídli roli onoho rodinného lékaře.

jaké filmy ještě udělám.

Bylo dojemné, ţe u něj začínali herci, kteří hráli velké role a uţ

Co se Vám vybaví z dětství? Jaké byly vaše reţisérské

poprvé hrála ve filmu Jiřího Krejčíka Týden v tichém domě.

počátky?

U něj je zajímavé, ţe natočil vedle tak skvělého dramatu jako

To jsou dvě různé otázky. Já jsem vyrostl na okraji Prahy,

je Vyšší princip třeba Svatbu jako řemen, coţ je výborná

v takové vesničce, a dny jsem hodně trávil sportem, teď uţ na

komedie, nebo film, při kterém jsem zaţil snad poprvé

to nevypadám. Hodně jsem jezdil s rodiči na hory a celé léto

potlesk v kině při běţném promítání. Nejen na festivalu, kde

jsme trávili na chatě. Zní to jako dětství z Foglarovy kníţky,

je to samozřejmé. Jednalo se o film Božská Ema, coţ je film

ale u té vesničky, kde bydlím, jsou zavřené lomy a je tam

o Emě Destinové ze 70. let, který byl v té době doslova

v tu dobu byli legendami, včetně Stelly Zázvorkové, která

zjevením.

Pak už jsme se ale ptali my.
Napadlo nás, ţe jste přijel sem, abyste si tu vybral herce
pro svůj nový film.
Jsou různé teorie, ţe třeba generační divadla vydrţí sedm let,
maximálně, i kdyţ jsou samozřejmě výjimky jako Sklep,
Ypsilonka, tam trvají třeba i desítky let, ale myslím si, ţe to je
výjimečná chvíle, ţe David Drábek, jako nesporný originál
mezi divadelními autory má k dispozici takhle mimořádně
dobrý soubor, který se tady za těch posledních dvacet let
vytvořil, coţ je dané i panem ředitelem Zemanem i tím
duchem, který kolem toho divadla je. Takţe já jsem nepřijel si

film, ale všechno to je teprve na začátku, tak to nechci
zakřiknout.
Mohl byste nám předat nějaké divadelní zkušenosti,
našemu souboru?
Dělejte to naplno. Při natáčení filmu Musíme si pomáhat, coţ
je asi nejpodařenější film, který jsme společně udělali, jsme
díky tomu, ţe obsazení bylo česko-slovenské (kromě Bolka
Polívky, Jaroslava Duška, Jiřího Pechy, tam hrál Martin Huba,
Čongor Kašaj a Anna Šišková), zjistili, ţe se nějakým
způsobem liší slovenské a české divadlo. Samozřejmě kdyţ
přijede slovenské divadlo do Prahy, má potlesk ve stoje

vybírat herce, já jsem se přijel podívat na Drábkovu derniéru.

a všichni jsme nadšení. To samé se děje i mnoha českým

Se kterými herci se Vám nejlépe pracuje?

a Čongor řekl bezvadnou větu, ţe na VŠMU (Vysoká škola

Mně se obecně pracuje dobře s herci, kteří jsou schopni se

múzických umění) je učí (já jsem tehdy vznesl teorii, ţe mi to

věci zcela oddat. Rád jsem spolupracoval s herci, kteří neměli

tam přijde temperamentnější), ţe kdyţ hrají divadlo, tak musí

jenom talent, ale něco přesahujícího herectví, ať uţ to je

být jak stádo divokých sviní, a mně se to líbilo. Mě se líbí,

třeba Bolek Polívka nebo Jaroslav Dušek. Já to mám – co se

kdyţ někdo ze sebe umí na jevišti vydat všechno. Nebo ještě

týče herců – různě, film od filmu. Já bych asi vypíchnul Aňu

jednodušší k pochopení je: Poslouchejte se na jevišti. Mnoho

Geislerovou, v Krásce v nesnázích, kde její titulní roli povaţuji

třeba i profesionálních herců uţ se neposlouchá, já říkám, ţe

za úplně fantastickou. Natáčení bylo komplikované, neţ jsme

dabujou sami sebe. A je to velmi důleţité, divák to pozná.

se vyladili, a pak se nám dělalo společně velmi dobře. Spíš to

Profesionálové umějí publikum oblafnout, ale myslím si, ţe

taky záleţí na tom, v jakém ţivotním období člověk je, jestli si

pro Vás je důleţité, kdyţ na tom jevišti stojíte a říkáte si

sedne dohromady se štábem, s rolí, protoţe někdy vznikne

nějaké věty (ať uţ je to představení, které si napíšete sami

dobrá věc i ze souboje, jakoţe to nemusí vţdy všechno

nebo nějaká klasika), abyste se poslouchali, aby to mělo

klapat, coţ je příklad té Krásky v nesnázích, a někdy zase

věrohodnost, pravdivost rozhovoru.

všechno klape a prostě se to nepodaří. Měřítko, ţe mě
s někým baví pracovat, je třeba, ţe je to pohodlný. S Jiřím
Kodetem, to není ţádné tajemství, se nepracovalo vůbec
jednoduše, bylo to napínavé, ale stálo to za to. Byl to

souborům na Slovensku. Na to téma jsme tehdy mluvili

Poslední otázka: Navštívil jste někdy město Ústí nad
Orlicí?
Člověče, nejsem si vědom. Je to moţný, ţe jsem tam byl.

výjimečnej herec a taky po něm něco v tom filmu zůstalo.

Vybavuju si – já mám rád písničkáře Slávka Janouška a ten

Plánujete do budoucna nějaký film nebo divadelní

přesně jmenuje, ale znám její nápěv, čas od času si ji zpívám,

představení? Uţ máte třeba vybraný scénář?

ta píseň je o večeru v Ústí nad Orlicí. Tak si to spojím s tím

Plánuji vţdycky víc věcí zároveň, teď natáčím podle

Slávkem Janouškem. Já jsem v rámci obhlídek byl ve spoustě

původního scénáře Michala Viewegha, to je taková

českých měst, já cestuju v Čechách, po Moravě, ale

jednoduchá komedie, která bude mít premiéru v létě,

nevybavím si teď, nezkoušejte mě.

jmenuje se to Svatá čtveřice. Ještě jsme to nedotočili, jsme
tak ve dvou třetinách. Chystám projekty, které nechci úplně
zakřiknout – jeden je s Petrem Jarkovským, v té linii jako jsme
natočili Kawasakiho růţe, takové psychologické drama;
s producentem panem Biermannem zase chystáme adaptaci
románu Skleněný pokoj. Je to vynikající britský román, který
pojednává o osudech stavitelů vily Tugendhat v Brně, coţ je
významná funkcionalistická stavba, jedna z památek UNESCO
z 20. století. To je takový velice ambiciózní, rozsáhlý, zřejmě
i nákladný projekt, taky to ještě můţe nedopadnout. To
nejsou uţ ani holubi na střeše, to jsou orli v povětří. A potom
uvaţujeme s Davidem Drábkem, ţe bychom spolu měli nějaký

má jednu píseň, která mně se hrozně líbí. Já nevím, jak se

A ještě bychom Vás rádi pozvali na naše divadelní
představení Balada pro banditu…
Tam jsem byl, v Koločavě. Ještě jsem zastihnul dceru Nikoly
Šuhaje, Annu Nikolajevnu. Je to sice dávná minulost, ale ještě
na začátku 90. let ještě ţili tři sourozenci Nikoly, i kdyţ to byli
stařečci nad hrobem. Ten muzikál je jedním z nejhezčích
původních českých muzikálů.
Moc děkujeme za rozhovor.
Aneţka Zachařová, Zdeněk Jirásek

O vánočních prázdninách se dá dělat spousta věcí. Jedna z nich je určitě i … (TAJENKA).
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Tajenka: ……………………………………..
Marie Vodičková

Vločka pomalu

Cinkání zvonů

Vůně koňaku

se snáší

kostelních

a medu

Hvězda na nebi,

Na střechách domů

Třpytící se kousky

jeţ září

spinká sníh.

ledu

Noc splněných

Lidé projíţdí se

Balím dárky

všech přání

na saních

a jedu

V den Vánoční

V čas sváteční

Váš Jeţíšek

báječná, milovaná a spolehlivá externistka Barča Černošková

Rumový deník
8. prosince
Drama s Johnnym Deppem, Aaronem Eckhartem a Amber
Heard The Rum Diary je vynikající spletitý příběh o lásce,
ţárlivosti a zradě. Paul Kemp, novinář, se snaţí vydobýt si své
místo na slunci. Ze ztroskotanců, kteří se kolem něj neustále
pohybují, si za nejlepšího přítele zvolí toho nejspolehlivějšího
– láhev rumu.

Šťastný Nový rok
8. prosince
Romantická komedie s Abigail Breslin, Katherine Heigl,
Robertem De Nirem, Jessica Biel, Hilary Swank,
Ashtonem Kutcher, Sarah Jessica Parker a Jonem Bon
Jovim Film má vyprávět o několika newyorských párech,
jejichţ osudy se střetnou na Nový rok uprostřed pulzujícího
New Yorku plného nadějí během nejkouzelnějšího večera
roku.

Mission Impossible - Ghost Protocol
15. prosince
Akční thriller s Tomem Cruisem, Jeremym Rennerem
a Simonem Peggem Špionáţní agentura IMF má obrovský
problém. Právě kdyţ její eso, Ethan Hunt, provádělo tajnou
operaci v Moskvě, spáchal kdosi úspěšný bombový útok na
Kreml. Ruští představitelé jsou rozezlení na nejvyšší míru
a mluví dokonce o válečném aktu. A protoţe se všechny nitky
sbíhají právě u IMF, americký prezident dá pro jistotu od
agentury oficiálně ruce pryč vyhlášením „Ghost Protocolu“,
čímţ ji odřízne od zdrojů, zázemí, podpory a z jejích členů
udělá lidi na odstřel. Jak tahle nesplnitelná mise bude
úspěšná, to se dovíte v kinech.

Velká vánoční jízda
8. prosince
Rodinná komedie s Billem Nighyem, Jamesem
McAvoyem a Hughem Laurie Jak jen to Santa dělá, ţe
dokáţe během jedné noci nadělit všechny dárky? Odpovědí
je existence Santovy provozní základny ukryté pod Severním
pólem. Kdyţ ale Santův fascinující podnik omylem zapomene
na jedno dítě ze stovek milionů, o které se stará, vydává se
nejméně schopný člen rodiny Clausů Arthurn na vzrušující
závod s časem, během kterého má za úkol doručit poslední
vánoční dárek na světě dřív, neţ se rozední.

The BEP

KV

Pokud jde o mě, Fergie dle mého názoru úplně nahradit

23. listopadu odehrála americká skupina Black Eyed Peas

nejde.

poslední koncert ještě v sestavě s dlouholetou zpěvačkou
Fergie, která před
nedávnem světu
oznámila, ţe chce
odejít a zaloţit
rodinu. Spekuluje se,
ţe by ji údajně měla
nahradit Ashanti,
která s BEP byla jako
předskokan na turné.

Shakira na „chodníku slávy“
Kolumbijské zpěvačce se dostalo velké
cti – 8. listopadu přibylo na proslulý
chodník slávy v Hollywoodu její jméno.
Je vůbec první rodačkou z Kolumbie,
které se této pocty dostalo. Zaslouţeně.
Avril Lavigne napadena!

V neděli 6. listopadu časně z rána byla kanadská zpěvačka se

A na závěr „novinka“, na kterou uţ jsem v minulém čísle

svým přítelem Brodym Jennerem napadena před barem v Los

upozorňovala, a jedna navíc, která asi nikoho nepřekvapí:

Angeles. Spekuluje se, ţe se oba nešťastně

7. prosince vystoupí americká r´n´b zpěvačka

připletli do rvačky před klubem, ale jistí zlí

Rihanna s The Loud Tour v praţské O2 Areně.

jazykové dokonce tvrdí, ţe rvačku

16. prosince se zase v Brně objeví nejslavnější DJ

vyprovokovala sama Avril, protoţe prý

světa, David Guetta, který uţ spolupracoval

jedna ţena obtěţovala Brodyho. Ale ať je to

s takovými hvězdami, jako jsou Flo Rida, Usher,

jak chce, „Violence is NEVER the answer“

LMFAO nebo právě Rihanna.

(překlad redaktorky: „Násilí není řešení“ –

Hamini

pouţito z twitteru Avril).

Jiří Menzel: Tak nevím
Kaţdý zná Jiřího Mezela jako filmového a divadelního reţiséra
a tvář filmového festivalu v Karlových Varech. Ale
překvapením pro mnohé by mohla být jeho literární činnost.

jen bych ráda potencionální čtenáře připravila na pořádnou
dávku historických i zeměpisných údajů, originální hlavní
postavu, antisemitickou pachuť nesoucí se knihou i na pár
receptů jako z kvalitní kuchařky.

Kniha Tak nevím je výborem nejlepších fejetonů

Peter Boxall: 1001 knih, které musíte přečíst,

z knih Tak nevím a Tak nevím podruhé, komentujících

neţ zemřete

všední i méně všední situace a události autorova

Téměř 1000 stránková kniha vyřeší čtenářovo

ţivota. Vtipně a úderně ji ilustroval karikaturista

věčné dilema o tom, kterou knihu si přečíst,

Miroslav Barták. Tak vznikla kniha – ideální vánoční

jestli ten starý zaprášený svazek v knihovně

dárek, pro všechny nepříliš zapálené čtenáře, kteří ke
štěstí nepotřebují 500 stránkové romány.

opravdu stojí za otevření nebo jaké knihy jsou

Umberto Eco: Praţský hřbitov

příručka, jiţ sestavil mezinárodní tým

dle literárních kritiků ty nejlepší. Tato obsáhlá
významných historiků, kritiků a publicistů,

Kniha vydaná o tzv. „kniţním čtvrtku“ dne 13. října
sice nepatří mezi nejţhavější novinky, ale pozornost si jistě
zaslouţí. Stala se totiţ nejprodávanější knihou v Itálii,

seznamuje v krátkých, výstiţných heslech
s opravdovými klenoty kniţního světa.

Španělsku, Argentině a Mexiku. K ději raději nic neprozradím,

Treska Sloupenská

Práce na tomto čísle mne velmi bavila. Získané ocenění přišlo jako dar z nebes pro některé, jiţ polehávající, redaktory
a dokázalo je nakopnout do další práce. Doufám, ţe se zde nachází co nejméně pravopisných chyb a co nejvíce zajímavého čtení.
Jsem pevně přesvědčen, ţe se o článcích v tomto čísle bude mluvit ještě hodně dlouho, a proto se moţná dočkáte, v nějakém
dalším, reakce na některý z nich.
Nezapomeňte, ţe spousta ţáků naší školy má 17. prosince Věneček!
Správné odpovědi z rubriky Testy a Kvízy: 1b, 2c, 3b, 4a, 5c, 6a
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