Drazí čtenáři,
chtěli bychom vám popřát do nového roku 2012 jen to nejlepší. Snad se nenaplní předpovědi dávných Mayů či starověké
Sibyly, vyvrátí se dohady nad potenciálními vzkazy od mimozemšťanů prostřednictvím kruhů v obilí a ani prapodivné výklady pasáţí
z Bible nebudou potvrzeny. Snad se vyhneme scénáři, který jsme mohli zhlédnout jiţ v několika amerických trhácích a bez větších
problémů, hlavně ve zdraví a pohodě, přeţijeme onen osudný den 21. 12. 2012. Vţdyť i velké mozkové kapacity našeho Gymnázia,
jako je například i RNDr. František Kristen, vyjádřily svůj názor, ţe se konec světa v takové podobě, v jaké ho líčí mnohé katastrofické
dokumenty, rozhodně konat nebude.
Drazí studenti ústeckého Gymnázia,
dává se na vědomí vám všem, ţe nová generace v tomto školním roce ukončí svojí činnost na projektu školního časopisu.
Zdá se to být do září ještě dlouhá doba, ale my redaktoři sami velmi dobře víme, jak moc málo času můţe znamenat pár měsíců
pro ţurnalistiku. Mezi hlavní důvody patří především fakt, ţe nás letos opouští mnohé maturantky, které byly pro Gympláka
nemalým přínosem. I absolutní většina externistek maturuje právě letos. A protoţe se na časopise v současné době podílejí
převáţně třeťáci, nemohou v dalším školním roce pracovat na novinách s taktovou intenzitou, hlavně kvůli časové náročnosti, kterou
Gymplák leckdy přináší. Chtěl bych tedy v novoročním Slovu úvodem upozornit, ţe zájemci, kteří by se chtěli podílet na
pokračování našeho školního časopisu, mohou dát o svém zájmu vědět kterémukoliv členovi redakce či napsat na nějaký z našich
emailů:

gymplak@gymuo.cz,

gymplak.redakce@email.cz.

Najdete

nás

také

na

facebooku.

Stačí

do

vyhledávače

napsat Gymplák: nová generace. Případným zájemcům moc rádi se vším pomůţeme, budou-li se chtít chytit našeho stébla trávy.
Nyní se uţ pusťte do čtení. Vaţte si především Kotelny s panem ředitelem Chvátilem, který byl tak hodný a po selhání
moderní techniky, skrývající se v chytrých telefonech, byl ochoten poskytnout rozhovor napodruhé. Tímto bych mu chtěl ještě
jednou velice poděkovat za jeho trpělivost a za odhodlání udělat si pro nás ve svém přeplněném časovém harmonogramu další
volnou chvilku.
YODA

A je tu opět naše nová móda plná nejţhavějších (ano, i přesto, ţe je venku
zima!) trendových kousků jenom pro vás!
Zvířecí vzory a motivy všeho druhu jsou opět v kurzu. Nejzajímavější
kombinací, jakou jsme zvolily i my, jsou tzv. „popletená zvířátka“. Tričko
s tříčtvrtečním rukávem s leopardím vzorem nemá očekávanou hnědo-oranţovou
barvu. To by bylo přeci nudné! Proč tedy nezkusit leopardí vzor v barvě zebry?
Proč ne!
Ale abychom to s tím „Africkým hot stylem“ nepřehnaly a aby nám nebyla
v zimě zima, přidaly jsme ještě šedou vestičku na tři knoflíky. Na nohy tmavé rifle
a conversky barvy trička! Dokonalá móda na leden!
Sněhulína a Zlobricatko

,,Není nám to FF UK!“
Dne sedmého ledna jsem se zúčastnila Dnu

Na

jedenáctou

hodinu

jsem

se

vydala

na

otevřených dveří Filosofické fakulty UK. Budova této fakulty,

informativní přednášku o Katedře filmových studií (na kterou

která se nachází hned kousek od Rudolfina a Mánesova

bych se moc ráda dostala). Překvapilo mne opět, kolik lidí tu

mostu, mi trochu připomínala naše gymnázium (taktéţ tam

bylo. Vedoucí katedry, pan Klimeš, nám nejdříve řekl něco

u schodiště mají sochu T. G. Masaryka).

málo k historii tohoto oboru na UK, pak mluvil o tom, jak

Vešla jsem dovnitř a vystoupala po schodech do
prvního patra a poněkud mne zarazilo mnoţství mladých lidí,
postávajících v různě velkých skupinkách v podstatě po celé
budově.

V deset

hodin

začala

v místnosti

číslo

vypadá samotné studium, a všechny nás vyděsil popisem
talentových přijímacích zkoušek. Všichni pedagogové této
katedry mi ale přišli velice sympatičtí.
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Filosofická fakulta UK se mi moc zamlouvá a byla

informativní přednáška o přijímacím řízení na tuto fakultu.

bych moc ráda, kdybych měla moţnost tu v budoucnu

Paní proděkanka mi přišla trochu nervózní, nicméně nám

studovat (coţ znamená tvrdě se připravovat na přijímací

hodinu vyprávěla o fakultě i univerzitě samotné, přijímacích

zkoušky), ale nepřijde mi, ţe bych tam získala o moc víc

zkouškách a průběhu studia. Přesto jsem byla poněkud

informací, neţ jsem měla z jejích internetových stránek.

zklamaná, protoţe mi přišlo, ţe všechny zde vyslechnuté
informace

jsem

si

předtím

vyhledala

na

MAHU

internetu

a nedozvěděla jsem se toho moc nového. Zaujal mě program
Erasmus a moţnost studovat v cizině.

Shakespeare: „Rány, které si člověk způsobí sám, … (TAJENKA).“
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Marie Vodičková

foto: Jan Praţák

I v lednu jsme se rozhodli prověřit znalosti
obyvatel Ústí nad Orlicí, a proto jsme neváhali
a poloţili jsme jim několik vědomostních otázek.
Posuďte uţ sami, do jaké míry naši spoluobčané
obstáli.
1. Co je to hemisféra?
To je něco támhle nahoře, nevím přesně. Je to nějaká oblast
v atmosféře.
Něco s kytkou. Je to v kytce a slouží to k dýchání.
To je polovina mozku, máme pravou a levou.
Nevím. Hemi – Hemi – nevím.
Buď se můţeme bavit o hemisféře na téma ohledně

4. Kdo napsal Pejska a kočičku?

zeměkoule, a nebo to je polovina mozku.

To je ostuda. Nevím. Ale máme ji doma, koukáme na ni

Máme pravou a levou v mozku.

v televizi.

To je něco v mozku.

Nevím.

Část mozku.

Čapek ne? Josef a ten druhej je Karel? Jeden byl spisovatel

Nevím.

a druhý spíš malíř, ne?
Čapek? Ten, co psal. Nebo ten druhý? Ten, co maloval?

2. Jaký je rozdíl mezi barbarem a barmanem?
Barman, ten je za pultem v restauraci, a barman je člověk bez
vzdělání, víry a hodnot.
Barbaři, ty byli na severu, a barman nalívá pití.
Barman je v hospodě a barbar je špatný člověk.
Barbar je člověk, kdo je oprsklý a něco ničí, a barman, ten stojí
za barem a míchá koktejly.
Barman pracuje v baru a barbar? Ti ţili na severu. Něco jako
Viking. Hou Húú. Barbar je prostě někdo, kdo je obtěţující
a nechová se slušně.
Barman je číšník a barbar je člověk z kmene barbarů.
Barman je za pultem a barbar je člověk, který cvičí jako
Barbar Conan.
Barbar byl nějaký bojovník a barman, ten je normálka
u baru, v restauraci.
Barman je za pultem a barbar je ten, co něco ničí.
3. Kdo napsal slavné dílo: Kam s ním?
Neruda.
Neruda.
Tak to jste mne dostal.
No to někdo napsal, a nebo nenapsal?
To jsem i četla, ale fakt nevím. A o čem kníţka vypráví? To
jsem uţ zapomněla.
To byly ty odpadky ne? To určitě bylo o těch odpadkách! Čech
to byl a psal o slamníku. Neruda.
Nevím, o sexu určitě ne.

5. Mohla se potkat Hana Zaňáková s Lucií Bílou?
Kdyţ já vůbec nevím, kdo to je Hana Zaňáková.
Je to jedna osoba.
Ne, protoţe to je jedna osoba.
Já málo koukám na televizi, to vůbec nevím.
Ještě kdybych věděla, jestli ţije Hana Zaňáková.
To je jedna a ta samá.
Třeba u zrcadla.
Nevím.
To je ta samá osoba.
6. Můţe se potkat lední medvěd s tučnákem?
Jo, ti se potkávají.
Určitě. Protoţe ţijí ve stejnou dobu – v zimě.
7. Jaký je rozdíl mezi Harapesem a herpesem?
Harapes je bývalý tanečník a herpes je opar.
Harapes je jméno – a herpes? Nějakej pes. Her – pes. A nebo
německy něco?
Herpes je opar a Harapes je tanečník.
Vůbec, herpes, to jsem slyšela, ale nevím.
Harapes je baleťák a herpes, to je něco jako opar. Nějaké
koţní onemocnění.
Harapes je jméno a herpes je nemoc, kterou by nikdo nechtěl
dostat.
Harapes je baleťák a Herpesa neznám.
Harapes je baleťák a herpes, to je nemoc.

8. Co znamená slovo signifikantní?

13. století ve většině domácností. Vypadá to asi jako cedník.

Nevím.

A používal se na halušky.

Signifikace je podpis, takže signifikantní je asi patřící

To je ten sexuolog, ne? Petr Šmolka.

k něčemu. Nebo výrazný.

Já znám akorát šmoulku.

Nevím.

Nějaký zloděj, nebo něco takového.

Ježiš. Hhh. Znamenitý?

To je přípravek na bělení nebo barvení, modření prádla.

Nevím.

BONUS 1. Co byste očekávali od představení, kde se

Důležitý.

slibuje show s tancem (pozn. redaktora: [šoustancem])?

Netuším.

No šou s tancem. Buď to je nějakej tanec u tyče, nebo

Nevím. Něco z psychologie?

představení nějaký taneční… Nějaký polonahý děvy.

9. Co je to šmolka?
Já znám šmoulinku! Školka, to je další podobný slovo, co

BONUS 2. Jaký je poloměr Země?

znám.

Kolem šesti tisíc. Ale vy chcete průměr, co? Tohle je poloměr.

To je barva, ne?

Tak kolem třech tisíc.

Šmolka je můj kolega v práci. Ale jinak to je barva.

Dempsey a Makepeaceová

To je typ kuchyňského nádobí, který se využíval hlavně ve

Jste budoucí Karla Mráčková?
Je sice leden, ale venku to vypadá jak na jaře. Všude zeleno, stromy pučí a dokonce můţeme zahlédnout i kvetoucí
sedmikrásku. Spoustě lidí takovéhle pobláznění matky přírody hraje přímo do karet. Mám tím samozřejmě na mysli silničáře a naši
„báječnou“ veřejnou dopravu a nesmím zapomenout i na kapsy rodičů, které nebudou tolik vyprázdněné. Existuje ale i druhý tábor
obyvatel, a to především nás, sportovních nadšenců, kteří jsme mírně znechuceni, jelikoţ naše prkna a lyţe musí zůstat leţet na
půdách a ve sklepích… A proto se ptáme: Máte meteorologický cit a dokáţete říci, zda pravá zima teprve přijde?
1. Dobrá kamarádka pana Taua, Ţofinka, byla:
a)

Malá holčička

b)

Koza

c)

Rosnička

2. Počasí se na TV Nova vysílá:
a)

Mezi sportovními a hlavními večerními televizními
novinami

3. Jakou barvu neobsahuje duha?
a)

Černou

b)

Zelenou

c)

Fialovou

Zahřátý vzduch

b)

Elektrostatický výboj

c)

Světlo na obloze

Po sportovních novinách

c)

Před hlavními večerními televizními novinami

4. Český hydrometeorologický ústav sídlí v:

5. Blesk je:
a)

b)

a)

Praze

b)

Brně

c)

Opavě

6. Doplňte verš k písničce Kočka leze dírou – A kdyţ bude
pršet, zmokneme, …
a)

Na dešťíčku zase pereme

b)

Na sluníčku zase uschneme

c)

Pod pergolou se zas schováme

Správné odpovědi naleznete jako vţdy na poslední straně Gympláka!
Anna Marii dela Loura

JAZYKOVÉ NÁDORY
Ţijem v době jazykových nádorů,

V kaţdém našem kolektivním dění

místo venku hrajeme si v outdooru.

jenom leader správně vede nás!!!

Ač o věci nemáš ani šajn,
vţdycky budeš cool, jsi-li on-line.

Obraz tvojí osobnosti, ten je rázem pryč,

Nelíčený popadá mě vztek,

Na party kdyţ zahradní jdeš nebo do bytu,

melodii přináší mi track!

přijít můţeš výhradně ve správném outfitu.

O písničce dnes neuslyšíš,

kdyţ neuděláš se sebou nic pro image.

pro všechny je song o level výš.

Do lesa či na vycházku kdyţ si vezmeš hůl,

Asi jsem uţ na to příliš stár –

Provozuješ nordic walking – to není jen tak,

– sedět v kině na lavici,

teď teprve umíš chodit, hůl je toho znak.

pokřupovat kukuřici –

to nemůţeš jen tak chodit, to by jsi byl vůl!

Vţdyť to ani není kino, ale Cinestar!

Kam jsme se to jenom, lidi, poděli?

Na pusu kdyţ natlučou si pojištěnci,

Dusili nás léta cizáci,

do špitálu vezou je na emergency.

dnes vše maří vlastní hlupáci.

Bývala tam patra muţů, ţen,

Kdyby nás teď obrozenci viděli!

dnes je prostor genderově rozdělen.

Od Babylonu maj„ lidi asi ve zvyku

Ve sportu jen manšafty a kouči,

Bývalo to kdysi nóbl, dnes je to zas in,

u kapel pak zase frontmani.

kdyţ neváţí si řeči matky dcera ani syn.

Vţdycky musel býti někdo v čele,
vţdycky bylo třeba vedení.

pozvedat si ego kousky cizích jazyků.

Bývalo to kdysi nóbl, dnes je to zas in,
kdyţ neváţí si řeči matky dcera ani syn.

Dnes je doba od základů jiná,

Stanislav Hovorka

pro vedení není vhodný čas.

Báječná svačinka - lívanečky z kefíru
Do misky vylijeme kefír a přidáme do něho 25 dkg polohrubé mouky, 2 lţíce cukru moučka, 2 celá vejce, ½ lţičky jedlé
sody a špetku soli. Řádně promícháme a na lívanečníku, nejlépe teflonovém (protoţe bez tuku), zvolna smaţíme z obou stran.
Hotové potřeme dţemem a zdobíme umíchaným sladkým tvarohem nebo pribináčkem, a nebo šlehačkou; prostě tím, co je po ruce.
Tak dobrou chuť.
Dagmar Tomášková

Američtí archeologové nalezli v nevadské poušti, v hloubce

V BÍLÉM DOMĚ ZVONÍ TELEFON.

10 m, odpovídající stáří 15 000 let, měděný drát. Z toho

Hlas: „Pentagon?“

usoudili, ţe jiţ tehdy byl v Americe zaveden telefon. Jejich

Sekretářka: „Ne, Bílý dům.“

ruští kolegové kopali u Moskvy v hloubce 20 m, která

Hlas: „To nevadí, i tam máte bombu.“

odpovídá stáří 30 000 let, a nenašli vůbec nic. Z toho Rusové
usoudili, ţe jiţ před 30 000 lety existovalo v Rusku

Jede takhle chlápek na motorce a najednou mu něco narazí

bezdrátové spojení.

do helmy. Otočí se a na zemi leţí ptáček nohama nahoru.

Jde takhle chlápek a vidí, jak se u jednoho domu natahuje

vyhodí papouška, dá tam ptáčka, nadrobí mu chleba, nalije

malý kluk ke zvonku, ale nemůţe dosáhnout. Tak chlápek

vodu a stará se o něj. Ptáček zrána vstane, protře si oči

přijde ke dveřím a říká: „Ukaţ, já zazvoním,“ a opře se

a kouká – voda, chleba a všude dokola klec. Nahlas si řekne:

o zvonek. - „Díkes, šéfe,“ povídá děcko. „A teď zdrháme!“

„Ty vole, já ho snad zabil.“

Jdou takhle tři ţelvy po poušti. Uţ jdou dlouho a jsou celé

Bush to má malé, Clinton průměrné, Shwanzeneger dlouhé,

vyprahlé. Najednou najdou na zemi kelímek. Říkají si:

Madona to nemá, Papeţ to má, ale nepouţívá to. Co to je?

„Vezmeme ten kelímek, co kdybychom náhodou narazily na

Příjmení.

vodu.“ Ale po chvíli se rozhodnou, ţe je zbytečné se s ním
vláčet. Jdou tedy dál a po třech letech narazí na oázu. A říkají
si: „Měly jsme ten kelímek vzít, alespoň bychom měly vodu
na další cestu.“ Po chvíli se jedna obětuje a řekne, ţe se tedy
pro kelímek vrátí, ale ţe jí ostatní dvě musí slíbit, ţe se z oázy
ani jednou nenapijí, dokud se nevrátí. Ţelvy jí to slíbily a ona
odešla. Čekaly na ni tři roky, po dalších třech letech si řekly:
„Tak počkáme ještě rok a pak uţ se napijeme.“ Počkaly tedy
ještě rok a pak se z oázy napily. Najednou z křoví vykoukla ta
třetí ţelva a povídá: „Tak to teda ne, holky, jestli si nemůţeme
věřit, tak to já nikam nejdu.“
Druhý den dovolené se ptá letní host jednoho dítěte ze vsi:
„Poslyš, chlapče, jak dlouho tu uţ prší?“ – „To já nevím, mně
je teprve deset."
Farář zpovídá mladou dívku: „A jiné hříchy uţ nemáte, milé
dítě?“ Dívka nesměle: „No snad uţ jen, ţe se kaţdé ráno
prohlíţím v zrcadle, jak jsem hezká.“ Farář mávne rukou
a říká: „Ale to není hřích, milé dítě, to je oční vada!“
Na koncertě se nakloní pán k sousedovi a šeptá mu do ucha:
„Ta zpěvačka má ale příšerný hlas. Nevíte, kdo to je?“ „Moje
dcera.“ - „Tak to promiňte, to bude asi tou písní, ta je
opravdu hrozná. Rád bych věděl, kdo
ji sloţil?“ - „Já.“

Motorkář se slituje a vezme ptáčka domů. Doma z klece

Doktor připravuje pacienta na sloţitou operaci a říká: „Víte,
co se stane, kdyţ vám amputujeme ucho?“ - „To asi přestanu
slyšet.“ - „A víte, co se stane, kdyţ vám amputuji obě uši?" „To asi přestanu vidět.“ - „A proč vidět?“ - „Protoţe mi
spadnou brejle.“
Brunetka se ptá blondýnky: „Odpustila bys nevěru?” Blondýna odpoví: „Sobě ano, ale jemu ne.”
Brunetka se ptá blondýnky: „Kam jdeš s tou potápěčskou
výstrojí?” - „Ale, kámoška si koupila plovoucí podlahu.”
Do

kavárny

přijde

brunetka

a

blondýnka.

Brunetka

objednává: „Pane vrchní! Přineste, prosím, dvě kávy.”
- Blondýnka přitaká: „Máš recht, já si dám taky dvě.”
Sněhurka, Paleček a Quasimodo přijeli ke Guinnessům nechat
se zapsat do knihy rekordů. První jde do kanceláře Sněhurka,
za chvíli vyjde, celá září a říká: „Zrcadlo nelhalo, jsem
nejkrásnější na celém světě, zapsali mě.“ Další na řadě je
Paleček, vejde do kanceláře, za chvíli je venku, směje se na
celé kolo: „Jo! Zapsali mě, jsem nejmenší na světě.“ Poslední
jde Quasimodo. Za okamţik je venku, pěkně naštvanej: „Kdo
je sakra Paroubek?"

Zápisník zapadlých XII

Michael Maier: Atalanta fugiensi
O alchymii máme určitě všichni nějakou představu (dost moţná danou filmy
Císařův pekař a Pekařův císař), moţná nám přijde starobylá, tajemná a poetická, moţná
naopak zastaralá, pavědecká a chamtivá, málokdo by si však asi vzpomněl na víc neţ
pár nesouvisejících pojmů: elixír života, kámen
mudrců, výroba zlata … a dost. Přitom moderní
doba přináší řadu nepředpojatých moţností, jak
se k alchymii vrátit. Po roce 1989 (neboť předtím
tu panoval vědecký světový názor) vyšla řada sekundární i primární alchymické
literatury také u nás. Největší zásluhu na tom má nedávno zesnulý Vladislav

Vladislav Zadrobílek

Zadrobílek (1932 - 2010), známý pod pseudonymem D.Ţ.Bor, zakladatel nakladateství Trigon.
Za zmínku stojí i činnost nakladatelství Malvern.
Někteří autoři chápou alchymii jako ne úplně podařeného předchůdce chemie;
ii

chemik Vladimír Karpenko pouţívá přes všechnu sympatii k alchymii výraz alchymie – dcera
omylu. Alchymisté prý občas opravdu na něco přišli, ale beznadějně to propletli s chybami,
výmysly a bludy.
iii

Jiní, historikové vědy jako René Alleau , berou alchymii jako svébytnou disciplínu: ne
špatnou chemii, ale dobrou alchymii. Obor částečně zapomenutý, ale ne překonaný. Výklad

Michael Maier

přirozenosti (fýsis) neredukované jednostranným novověkým způsobem. Líbí se mi výklad
iv

Zdeňka Neubauera , podle něhoţ není alchymie ani tak předchůdkyní chemie, jako spíš
biologie, aspoň ve smyslu poznávání (a přetváření, kultivování) ţivé stránky skutečnosti.
v

Ještě bliţší modernímu člověku by mohl být výklad Carla Gustava Junga : nejde tu
primárně o proměny hmoty, ale lidské duše! Postavy, činnosti a děje předváděné na
alchymických obrázcích nemusejí znamenat návod k provádění jakýchsi chemických reakcí, ale
fáze vnitřního psychického vývoje člověka, opakované očišťování a pročišťování završené
závěrečnou transmutací. Vrcholem Díla tu je proměna sebe samotného: nejde o to zlato
vyrobit, ale nalézt je ve svém nitru. A konečně lze (opět zejména v Jungově duchu) nacházet
vi

i paralely teologické: křesťanské dílo spásy a alchymické Dílo si nejsou nepodobné .
Rozhodně tím však nechci říct, ţe alchymie je „pouhou psychologií“ nebo „pouhou
teologií“. Jednak proto, ţe psychologie ani teologie nejsou „pouhé“, jednak proto, ţe v alchymii

Emblém VIII.: Vezmi vejce
a rozetni je ohnivým mečem.

není tělesné a duchovní odděleno. Naopak: snad nejpřednějším hermetickým principem je jednota makrokosmu a mikrokosmu,
vii

světa a člověka. Burckardt proto správně nazývá alchymii vědou o kosmu a duši .
No – a co si tak místo čtení o alchymii dopřát přímo nějakou opravdickou alchymickou
kníţku? Pak je volba jasná: Atalanta fugiens Michaela Maiera (1569 – 1622). Byl to renesanční
lékař a filosof, který se sám za alchymistu neoznačoval, aby nebyl (jiţ tehdy!) povaţován za
šarlatána, ale alchymií se rozhodně zabýval. Pocházel z Kielu v Holštýnsku, studoval na
univerzitě v Rostocku (fyziku, matematiku, logiku, astronomii a medicínu), působil
v řadě zemí od Itálie aţ do Pobaltí. Pro nás je zajímavý jeho pobyt v rudolfinské Praze (asi 1608
– 1610). Zemřel v Magdeburku. Napsal toho mnoho, ale my se tu budeme zabývat jen jednou
knihou, tou nejslavnější. Atalanta fugiens, Prchající Atalanta, má svůj název a ústřední motiv
viii

z Ovidiových Proměn (na konci desáté knihy) . Krásnou Atalantu dostane za ţenu jen ten, kdo
s ní vyhraje běţecký závod. Hippomenovi se to podaří, protoţe na její zdrţení pouţije tři zlatá
jablka darovaná samotnou Venuší, která postupně hází závodnici do cesty, aby se zdrţela jejich
Emblém XXXVI.: Kámen byl vržen na zemi, na horách povýšen,
dlí ve vzduchu a živí se v řece; to je Merkur.

sbíráním. Samotný příběh tu ale není tak podstatný: tvoří téma, na které se tu utkávají mnohonásobné variace.
Co všechno v knize najdeme? V první řadě je to sbírka tzv. emblémů, tj. obrázků, velmi
působivých

mědirytin,

které

jsou

z

díla

asi
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nejznámější . Co kapitola, to jeden emblém, celkem
padesát. Co emblém, to scéna, příběh, pohádka,
návod, odkaz. Kaţdý z nich by se dal vykládat v celé
knize.
Kaţdý emblém má svůj nadpis: verš či dva,
který nejstručněji vyjadřuje jeho obsah. Dalo by se
čekat, ţe tu obsah bude vysvětlen, ale mnozí by spíš
řekli, ţe je důmyslně ukryt. Příklady? Prosím: „Učiň
z muže a ženy kruh, potom čtverec, z něho trojúhelník,
učiň kruh a budeš mít filosofický kámen.“ (Emblém XXI.)

Emblém XIX.: Jestliže jednoho ze čtyř
zabiješ, všichni náhle zemřou.

„Drak nemůže zemřít, není-li zabit svým bratrem
Emblém XXXIII.: Hermafrodit, jenž podoben

a sestrou, jimiž jsou Slunce a Luna.“ (Emblém XXV.) „Slyš mluvícího supa, který tě nikdy

mrtvému leží v temnotách, potřebuje oheň.

neklame.“ (Emblém XLIII.) Hádanky nebo témata pro pohyb mysli?

Dál je pod kaţdým emblémem epigram, ten uţ je delší, šestiřádkový. „Snaž se chytit žravého vlka a předhoď mu tělo krále,
abys ho zkrotil. Pak ho vlož na hranici, a jakmile Vulkán probudí oheň, šelma bude proměněna v popel. To čiň znovu a znovu, až král
vznešeně vstane z mrtvých, obdařen lvím srdcem.“ (Epigram XXIV.) To je srozumitelnější, ne? :-)
A konečně vţdy následuje výklad na dvě aţ tři stránky, ten uţ působí docela polopaticky: „Důležitost stínů v astronomii je
tak velká, že bez jejich znalosti se sotvakdo může stát astronomem. Chymikové říkají, že jejich stíny přivádějí umění k dokonalosti. Čím
by totiž bylo slunce bez stínu? Tím, čím srdce bez zvonu. Srdce způsobuje první pohyb, který rozezvučí tělo zvonu. Slunce je trsátkem
a stín nástrojem, jakož i jazykem a velkými ústy.“ (Z výkladu XLV.) Nebo: „Setí je rozvíjením světa, neboť zajišťuje, že to, co nemůže
setrvat v individuu, zůstane zachováno v druhu. U lidí a zvířat se to děje pomocí dvojího rozdílného pohlaví, u rostlin hermafroditicky.
V kovech ovšem ještě zcela jiným způsobem. V jejich případě z bodu vybíhá
čára, z čáry se stává povrch a z povrchu tělo. Onen bod byl vytvořen hvězdami
ještě před čárou povrchem a tělem, neboť je všech těchto věcí počátkem. Příroda
způsobí,

že

z bodu po delší

době

vyplyne

čára.“

(Z

výkladu VI.)

Ještě nestačí? Obrázek a trojí typ textu je vám ještě málo? Proto
přísluší kaţdému emblému ještě trojhlasá fuga na text epigramu (překladatelé
je ponechali v latině, součástí knihy je CD s nahrávkou všech fug vokálním
souborem Vagantes). Třetí hlas – jablko – představuje cantus firmus, základní
melodii, kterou v nejrůznějších obměnách varírují první hlas – Atalanta –
a druhý hlas – Hippomenés. Baví-li vás to, můţete hledat „šifru mistra
Michaela“, tajné poselství v hudebních kompozicích ukryté. Plodnější je však,
myslím, naslouchat nebo i zpívat.
Co s tím vším? Nemám návod na jednoduché čtení. Ale zkuste si vzít
špičkové dílo jakéhokoliv oboru poznání a bez přípravy se do něj začíst (třeba
učebnici kvantové fyziky nebo japonské poezie); dopadnete podobně. Co je
zřejmě neoddiskutovatelné, ţe tu máme co dělat s vrcholnou formou jakési tradice, o níţ dnes většinou nevíme vůbec nic. Těţko asi
hájit názor, ţe tihle staří ničemu nerozuměli a po mnoho let jen vytvářeli nesmyslný blábol.
Určitě nepostihneme všechny jemné nuance. To by byla četba na celý ţivot. Výhodou téhle tradice a téhle knihy však je, ţe
inspiruje uţ při letmém doteku. Mimořádně. Působivě.
Pavel Holásek
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Obrovskou sbírku alchymických emblémů (i původních alchymických textů různých dob) najdete na webu Adama McLeana:
http://www.levity.com/alchemy/

Váţení Ruňáci, pokračujeme!
Dnes se podíváme blíţe na další, jiţ trochu náročnější techniku věštění z run a rozšíříme vaše vědomosti o šest dalších
artefaktů, pomocí kterých si můţete velice snadno sami doma zjistit, jaká úskalí si pro vás váš osud nachystal. Tak na nic nečekejte
a hurá do studování. Vzdělávací magická prezentace pokračuje!
JERA - tato runa se dá číst jako: „Kdo si počká, ten se dočká.“ Můţete se těšit na
plody své předchozí práce. Naděje bude naplněna. Jera je ve znamení očekávání.
PERTHO - znamená tajemství. Pravděpodobně se vám podaří proniknout do
podstaty věcí, kterým jste dříve nerozuměli. Odhalíte, co bylo dosud skryté.
Slibuje také nečekané zisky.
NAUTHIZ -nedostatek a nouze jsou jen dočasné. Vaše potřeby budou naplněny
a podaří se vám překonat všechny překáţky. Raději ale neriskujte. Runa vyzívá
k mobilizaci vnitřní síly a radí přizpůsobit se současným okolnostem.
ISA -vstupujete do klidných vod. Vše se zastavilo a vy jen vyčkáváte, co přijde.
Důleţité kroky teď raději přesuňte na později. Ve vztahu můţe runa symbolizovat
ochladnutí citů.
EIHWAZ - V dohlednu je změna k lepšímu. Porvěte se s nepřízní osudu a urvěte
pro sebe, co vám ţivot nabízí.
BERKANA - má vztah k rodině a domovu. Můţe údajně zvěstovat i přírůstek do
rodiny. Přináší obnovu a očištění. Nemocní se uzdraví. Obchody budou prosperovat
a kariéra stoupat.

Jelikoţ jsme vás seznámili jiţ s více neţ polovinou magických run, rozhodli jsme se, ţe vás vyrozumíme jiţ s trochu
náročnější technikou věštění. Metoda spočívá v tomto: „Kaţdý pátek po 17. hodině (v době od podzimní do jarní rovnodennosti;
jinak po 23. hodině) si vytáhněte ze své sady vyrobených run levou rukou právě tři takové, jaké vás v danou chvíli uchvátí na první
pohled. V tomto případě není absolutně vhodné a výslovně se nedoporučuje nad výběrem déle bádat (či jak by řekli Moravané:
dumat), protoţe následně je věštění ne zcela tak efektivní, jako za výše správně dodrţených postupů. Po otočení oněch tří run je
důleţité zachovat pořadí. První zvolená runa má odpovědět na vaši minulost, na problém, který jste jiţ měli vyřešit, na otázku
ohledně vašich (ne)splněných restů. Druhá runa je pro tuto chvíli velmi důleţitá, jelikoţ vám předpovídá váš blízký zdravotní stav či
vám jednoduše radí, jakou ţivotní stezku byste se měli vydat. Třetí, samozřejmě ta nejdůleţitější, vám objasní vaší budoucnost.
Navede vaši mysl na správnou cestičku, po které budete dalších sedm dní šlapat. A ač se mnohdy můţe zdát, ţe runa, kterou jste si
vytáhli, nedává pro vaši etapu ţivota smysl, vţdycky (dříve nebo později) zjistíte, pokud jste ovšem tahali dle našich zásad, ţe runy se
nikdy nemýlí a ţe větší praxí s nimi a snahou porozumět jim sami v sobě vycvičíte lepšího věštce a zdokonalíte se v rychlejším
porozumívání run natolik, ţe uţ nikdy nebudete na váţkách v otázkách týkající se především vaší budoucnosti.“
YODA

Vlak jede, vlak jede, vlak jede, vlak jede, průvodčí uţ jde…
Hlásí se vám totálně vygumovaná guma!
Vlak dorazil na místo určení a já jsem zpět z Ruska. Trochu mě
překvapilo, ţe zima nastolila svou vládu i u nás, ale bylo načase. Je to zajímavý, jak
se náhle společnost kancelářských potřeb rozdělila na dva tábory. Třeba
inkoustová pera se při pohledu z okna tak rozplývají nad tou nádherou, že jim
vyteče náplň. Ale jsou i ořezávátka, která sníh naprosto nesnáší!
Ani jsem se tady neohřála (upřímně řečeno ani to v té zimě nejde), a už musím na
zkoušku v gumování. Nezapomínejte, že studuju VŠG a taky mám určité povinnosti.
Zkoušky, to je zlo, nejen ţe vás to vyčerpá fyzicky – zmizela mi šedá pryţ,
ale i psychicky. Ona uţ samotná „předzkouškou“ fáze je náročná. Důleţité je si to
všechno správně rozvrhnout… ha ha ha
Já jsem guma svědomitá, takţe vím, ţe není zrovna nejlepší uţívat si
volna a pak se poslední den zbláznit. Moţná vám to připadá nemoţné, ale jde to!
Stojí to sice spoustu přemáhání, všechny ty papíry, které bych mohla
vygumovat, ale i tato oběť nakonec přinese své ovoce. Možná.
Učila jsem se a učila a učila.
Prásk!
Před vámi test a vy na to hledíte jak vypsaná fixa. Kde jsou všechny ty
věci co, jsem se učila? Vţdyť takovéhle věci jsem v ţivotě neviděla. Tohle tam být
nemělo.
Je to podraz!
Ano, i takové věci se stávají, a to celkem pravidelně. Vysoké školy se
s nikým nemazlí. Uvědomila jsem si, že bez štěstí to prostě nejde, někdy je potřeba
špetka, někdy celej pytel. Je to prostě boj – kdo přeţije, vyhrál.

Poučení pro příště: Bojujte, dokud vám síly stačí – a bojujte, i kdyţ vám
nestačí!

IGOR CHMELA je pro většinu z nás známý především z improvizačního zábavního
pořadu Partička vysílaného na Prima Family. Do povědomí mnoha z nás se mohl
dostat také z filmů jako jsou Karamazovi či Román pro muţe. Působí rovněţ
v Divadle Na zábradlí.
1. Jak jste se dostal k divadlu a jaké byly vaše první
divadelní krůčky?
Během vykonávání základní vojenské sluţby jsem se poznal
s kamarádem – spoluvojínem, který hrál ochotnické divadlo
a touţil studovat DAMU. Já měl vystudovanou Střední
průmyslovou školu ţelezniční v Letohradě a po vojně jsem
měl v Ostravě pokračovat v práci traťového dělníka, na coţ
jsem se moc netěšil. Kamarád mě ponoukal ke studiu AMU
a já se rozhodl pro Brno, kde jsem, ještě ve vojenském
stejnokroji, skládal talentové přijímací zkoušky – neúspěšně.
Aţ o rok později jsem se i s kamarádem dostal na DAMU
a díky tomu, ţe vedoucí našeho ročníku byl Jan Kačer, jsem
své první divadelní krůčky udělal v Národním divadle.
2. Jak vypadá obyčejný den Igora Chmely?
Kolem sedmé hod. vstávají naše 3 děti (pětiletá dcera
a
dvouletá
dvojčata)
a začíná frmol... Kolem půl
desáté zjišťuji, ţe jsem si
ještě nestihnul vyčistit ani
zuby,
coţ
v rychlosti
napravím a poklusem
odvádím dcerku do školky.
Na zkoušku do divadla
přicházím
s mírným
zpoţděním
něco
po
desáté, po zkoušce do
školky, vyzvednout dcerku,
transportuji ji do krouţku,
potom na chvilku domů
a pak do divadla na
představení.
A
kolem
půlnoci si můţu doma
vyřídit pár mailů, pokud uţ
všechny děti spí, pak se
pokusím přečíst nebo
naučit
nějaké
texty,
u čehoţ většinou usnu,
nevím v kolik.
3. Na jaký pracovní projekt jste nejvíce hrdý? Čím byl pro
vás zvláštním, speciálním?
Nevím, jestli hrdost je ten správný pocit, ale vţdy mám
radost, kdyţ se vydaří jakékoli představení v divadle. A bylo
jich naštěstí hodně. Nepřestává mě udivovat, ţe Bratry
Karamazovy hrajeme uţ 12 let a stále je vyprodáno.
Samozřejmě jsem rád, ţe se natočil i film, který měl úspěch.

Z poslední doby mi přijde důleţitá spolupráce s reţisérem
Robertem Sedláčkem na filmu Rodina je základ státu.
4. Co Vám v poslední době udělalo největší radost?
Kdyţ jsem měl volný večer, uloţil do postýlek naše děti a ony
po pohádce skutečně usnuly a spaly aţ do rána.
5. Co si přejete letos pod stromeček?
Zdravou a šťastnou rodinu.
6. Igor Chmela a politika?
I přes opakovanou nevolnost aţ znechucení se bráním apatii
a pokouším se dění v politice sledovat a zachovat si při tom
zdravý rozum, přestoţe je mysl kalná.
7. Jste spokojený s nynější úrovní televizní zábavy?
Upřímně řečeno nemám moc
času sledovat televizi, takţe si
úroveň netroufám moc obecně
posuzovat. Ale uţ jsem se párkrát
pozastavoval nad tím, proč
platím koncesionářské poplatky....
8. Jak jste se stal
nepostradatelnou součástí
nejlepšího improvizačního
a zábavního pořadu Partička?
Ondra Sokol mi jednou zavolal
s nabídkou, jestli bych do toho
šel, a já mu řekl, ţe do toho
půjdu.
9. Fanoušci Partičky jí ve
velkém posílali hlasy v soutěţi:
„Český Slavík Matonni 2011.“
Nakonec však tyto hlasy byly
smazány. Jaký je Váš pohled na
horlivost fanoušků a na zločin
organizátorů soutěţe?
Horlivost
fanoušků
je
obdivuhodná a pro nás zavazující. Samozřejmě si všichni
uvědomujeme, ţe porazit boţského Karla není jednoduché,
ale hodláme se i nadále zdokonalovat jak ve hře na
nejrůznější hudební nástroje, tak i pěvecky a pohybově.
Myslím, ţe naši právníci uţ podnikají konkrétní kroky
k nápravě křivdy, kterou nám, ale hlavně našim fanouškům,
organizátoři způsobili. Pokud to nepůjde jinak, hodláme se
doţadovat spravedlnosti aţ u Evropského tribunálu.

zkorumpovaného policajta. A natočí se snad další díly
Partičky!

10. Dostáváte po účinkování v Partičce více pracovních
nabídek? V jakých nových projektech bychom Vás mohli
vidět v roce 2012?
Nabídky se nehrnou obzvláště překotně, ale nemůţu si
stěţovat na nedostatek práce. V Divadle Na zábradlí
zkoušíme hru Václava Havla Asanace, čímţ pokračujeme
v dramaturgické linii nazvané Čí je to město? (více na
www.nazabradli.cz), do kin půjde film Bohdana Slámy Čtyři
slunce, ve kterém hraju jednoho podivného učitele,
a nedávno měla premiéru Vendeta, kde jsem za

11. Vzkaz našim čtenářům a studentům Gymnázia v Ústí
nad Orlicí?
Hodně pátků a nedělí jsem trávil na pěkném ústeckém
nádraţí, kdyţ jsem studoval v Letohradě. Mám na to moc
pěkné vzpomínky a mám to u vás rád. Takţe vám přeju,
abyste na svá studia vzpomínali taky s láskou. Mějte se
krásně!
YODA

Upíři se přemnoţili, krve je málo
Byl pátek 13. ledna, kdyţ jsme se já a čtyři mí drazí spoluţáci sešli před bočním vchodem ústecké nemocnice a opatrně
nakoukli do dveří. Přivítal nás ruch a spousta lidí. Překvapilo nás to, jsme tu vůbec dobře? Vypadalo to, ţe se zde něco rozdává
zadarmo, ovšem bylo to přesně naopak. Všichni tito lidé přišli proto, aby naopak něco nezištně věnovali – trochu své krve.
Všichni jsme byli darovat krev poprvé, protoţe nám je poměrně čerstvě osmnáct. Zprvu jsme trochu nesměle postávali
kolem, ale vzápětí nás odchytla sestřička, hned nás odhadla na začátečníky a donesla nám povinné formuláře. Asi 15 minut jsme si
lámali hlavu nad všemi moţnými i nemoţnými chorobami, infekcemi a očkováními, se kterými jsme se v ţivotě setkali. Dál nás
sestřička poslala na krátké odběry moči a krve, bez nichţ by doktoři nemohli zjistit naši zdravotní „nezávadnost“. Potom jsme uţ jen
čekali a čekali, asi hodinu a půl. Jakoţto prvodárci jsme před samotným darováním museli ještě v rychlosti navštívit ordinaci kvůli
základnímu vyšetření a dalším informacím pro pravidelné dárce. Po těchto procedurách jsme zbyli na oddělení aţ úplně poslední.
K samotnému okamţiku „O“ došlo aţ po třech hodinách od našeho příchodu a přiznám se, ţe jsem těsně před tím byla
docela nervózní, navíc jednomu mému nejmenovanému spoluţákovi přede mnou se udělalo během odběru docela zle. Přece jen
jsem netušila, co se mnou provede odebrání 450 ml krve a omdlívat se mi opravdu moc nechtělo. Kdyţ jsem navíc zahlédla jehlu,
vypadající spíš jako malý tunel, chtělo se mi okamţitě vzít nohy na ramena. Tak jsem raději odvrátila hlavu a snaţila se na nic
nemyslet. Po prvních pár minutách, kdy jsem se bála, ţe to se mnou kaţdou chvíli sekne, jsem se uklidnila a zjistila jsem, ţe to přece
není nic hrozného a dá se to bez problému zvládnout. Navíc nesmím zapomenout na slova chvály pro všechny sestřičky, které byly
ohromně milé a bezvadně se tam o všechny dárce staraly. Počínaje tím, ţe se vás pořád ptají, jestli vám je dobře, usmívají se
a pochválí vám náušnice či hodinky a konče tím, ţe vám po „výkonu“
přinesou kávu a sušenku aţ pod nos.
Všech pět nás tedy ve zdraví přeţilo, i kdyţ nám potom celý
den

nebylo

úplně

hej.

Já

osobně

jsem

byla

dost

unavená

a maličko se mi točila hlava. Hřál mě však pocit, ţe jsem udělala alespoň
nějaké minimum ve prospěch ostatních, navíc kdyţ jsem se dozvěděla,
ţe je momentálně krve málo a hledají se noví a noví dárci.
Mimochodem, v magický pátek 13. se v ústecké nemocnici sešlo přesně
13 prvodárců krve. Kdo můţete a neomdlíváte při pohledu na odřené
koleno, pojďte příště taky, ať je toto číslo ještě mnohem větší. Jsme-li
zdraví, je dárcovství krve to nejmenší, co můţeme udělat pro druhé.
mkod

Kotelna ve 12. čísle Gympláka uvádí pana ředitele Miloslava Chvátila
Kde a jakou vysokou školu jste

Pardubická kandidátka

studoval?

úprava: Jan Praţák

Přírodovědnou fakultu Univerzity
Palackého v Olomouci, obor český

lyţák. Pořád mne na něm ostatní

jazyk a tělesná výchova.

kolegové strpí. Rád jsem jezdíval
na výlety, ale teď pochopitelně

Jak jste se stal ředitelem?

z ohledu funkce jezdím méně.

Po dvanácti letech fungování na radnici
v Ţamberku, v době, kdy jsem se vrátil

Pamatujete si nějakou zvlášť

do školy, se projevilo přání

povedenou ţákovskou

pedagogického sboru, abych se stal

perličku?

ředitelem. Kolegyně Linková, která tady

Já rád opakuji své dvě oblíbené

byla ředitelkou dvanáct let, totiţ

ţákovské perličky. Ta první byla

oznámila, ţe končí. Kolegové projevili

z kompozice o Karlu Hynku

zájem, abych šel do výběrového řízení

Máchovi, kde jedna dívenka

já, čili jsem absolvoval konkurz a na

napsala: „Karel Hynek Mácha rád

základě konkurzu jsem se stal

cestoval. Jeho tělesné ostatky

ředitelem. Bylo to v roce 2003

byly převezeny z Litoměřic do

a od 1. 8. 2003 zde takto funguji.

Prahy.“ A ta druhá – kdyţ byly
roky zakončeny nulou nebo

Co povaţujete za svůj ţivotní

pětkou, tak jsme museli, to bylo

úspěch?

ještě před rokem devadesát, psát

Ţe se mi daří vycházet s lidmi a ţe
mám většinu času dobrou náladu. Ţe
mám skvělou rodinu, včetně mých tří vnuků, a ţe to se mnou
manţelka 40 let vydrţela. Za svůj úspěch dále povaţuji, ţe se
daří jakţtakţ práce, ale to není úspěch jenom můj, ale celého
kolektivu, moţná ţe na tom ale nějaký ten podíl mám. Také
moţná, ţe mám svého člověka ještě natolik funkčního, ţe
ještě můţu sportovat, byť mi je čtyřiašedesát.
A moţná by se nějakých drobností našlo více, které by tu
mozaiku toho spíše optimistického člověka daly dohromady.
Na jakou změnu, kterou jste za ta léta na škole provedl,
jste nejvíce hrdý?
To nelze říci, ţe na jednu. Ono jich bylo více. V první řadě
bylo na počátku mého ředitelování potřeba sehnat peníze na
odborné učebny – fyziku, chemii. Bohuţel se doposud
nepodařila biologie, mám tedy ještě ke škole jakýsi dluh.
Také to, ţe se podařilo stabilizovat pedagogický sbor, nejsou
tady ţádné překotné odchody z různých důvodů, ať uţ
pracovních nebo osobních. Myslím si, ţe učitelé vytváří dobrý
kolektiv.
Na jaké školní akce se nejvíce těšíte?
Mám zatím výhodu, ţe se těším do školy, čili kaţdý den je pro
mne onou školní akcí, na kterou se těším. Jinak rád jezdím na

kompozici s jedním tématem ke
konci války, k osvobození.
A jeden nejmenovaný student napsal: „Druhá světová válka
proběhla v Dolní Dobrouči celkem klidně.“ Pochopitelně těch
perliček je mnohem více. U maturity jeden student například
řekl, ţe Hemingway napsal Mořec a staře. Přebreptů byla
opravdu spousta, dříve jsem si je psal, ale někde jsem soupis
zašantročil.
Neučil jste někoho ze současných učitelů?
No jéééjej; Holubářová, Doleţalová, Janyšová, Falta, Pešková,
Janyš, Holásek, Štěpánská a chvíli Katku Kollertovou, asi to je
všechno. Je to skoro třetina, protoţe nás je třicet a učil jsem
jich devět.
Je pravda, ţe letošním rokem na Gymnázium v roli
ředitele končíte?
To ještě nevím. Pokud jde o mne, tak bych se ještě na jeden
rok cítil, ovšem teď se změnila legislativa a zatím nikdo
přesně neví, jak to všechno dopadne. Budu mít ohledně toho
v lednu jednání u svého zřizovatele, takţe ještě všichni
uvidíme.

Co si myslíte o současné situaci v České republice?

Co zkoumá petrografie?

Zaplať pánbůh, ţe je taková, jaká je. Určitě by mohla být

Tak to nevím. Moţná zkoumá četnost výskytu jména Petr

horší, a samozřejmě by se dalo mnohé zlepšit. Masaryk

v republice (smích).

jednou řekl, v roce 1918, ţe naše republika bude potřebovat

Jak se nazývá soustava základních fyzikálních

padesát let, aby se stala demokratickou a hospodářsky

a chemických veličin, jednotek a jejich násobků?

fungující. První republice bylo vymezeno jen dvacet let, takţe

(Smích) Tak to ti nepovím. Na chemii jsem nikdy nebyl, to by

nemůţeme posoudit, zdali měl pravdu. A to jsme přebrali po

ti řekla profesorka Janyšová.

Rakousku velkou část legislativy, kdeţto tady se muselo

Odkud pochází tanec mazurka?

všechno překopat znova. Myslím si, ţe těch dvacet let je ještě

Ţe by z Polska?

málo na to, abychom mohli tvrdit, ţe to tady stojí úplně za

O kolik stupňů se obrátí kajakář při eskymáckém obratu?

houby.

O 360 stupňů.

Jaký je váš názor na EU?
Jsem pro Evropskou unii. Je nutné vytvořit z Evropy nějaký
větší celek, který by byl schopný konkurovat jiným velkým
celkům, jako jsou Spojené státy, Čína a Asie vůbec. Ale je v ní
příliš mnoho byrokracie, příliš mnoho věcí, které by se dělat
nemusely nebo udělaly snáze. Uvidíme, jaký bude vývoj,
zatím se nad Evropskou unií stahují černé mraky…
Co pro vás znamenala osobnost Václava Havla?
Strašně moc, protoţe v něm uznávám člověka, který měl silný
morální kredit, který nejenom hlásal, ale kterým ţil. A proto je
pro mne obrovským vzorem.
Jaký je váš nejoblíbenější úsek dějin světových i českých?
V českých dějinách je to období první republiky a ve
světových nejspíše secese.

Kniha, která se nachází ve čtyřech svazcích se nazývá?
Tetralogie.
Kolika mincemi nejméně můţeme zaplatit 77 korun?
Čtyřmi.
Jak byste zastavil krvácení z nosu?
To já znám, sám jsem to několikrát zaţil, a nebylo to
málokrát; přiloţením studeného hadříku na kořen nosu.
Podle jakého vzoru se skloňuje slovo kuţel?
Asi podle stroje.

Správné odpovědi
Fregata byla původně válečná loď, kterou pouţívali
v polovině 17. století francouzští piráti jako rychlé přepadové
plavidlo. Prošla dlouhým vývojem aţ do 20. století a během
něho začala být vyuţívána pro svou mimořádnou nosnost
i jako loď obchodní. V současnosti se jedná o válečné
plavidlo menší neţ torpédoborec.
Petrografie (z řec. petra, skála) je součástí geologie a zabývá

Jak trávíte svůj volný čas?

se popisem sloţení a vlastností hornin.

Různě. Snaţím-li se, a pokud mi to ještě můj člověk dovolí,

Soustava základních fyzikálních a chemických veličin,

tak sportem, ale to uţ je horší. Také s vnoučaty a nějakou

jednotek a jejich násobků se nazývá: soustava SI.

kulturou; četbou či chozením do divadla.

Mazurka pochází z Polska.

Jaký je váš nejoblíbenější kniţní ţánr?
Próza. Nikoliv sci-fi či fantas-magory, ale próza ze
současnosti. Rád si přečtu Čapka či Škvoreckého a Klímu.
Co byste popřál Gymplákovi?
Já si ho strašně váţím, velice si přeji, aby tady byl, jak říkáme
my Češi, „furt.“ Bojím se, ţe aţ vy odejdete, ţe se těţko někdo
toho s takovým entusiasmem chopí. Přál bych si, aby časopis
pokračoval i po vašem odchodu; a váţím si toho, ţe si to
děláte sami po svém, ţe vám do toho nikdo z nás nekecá,
mnou počínaje. Jsem rád, ţe to děláte tak, jak to děláte.

Kvíz
Co je to fregata?
Nevím to přesně, ale domnívám se, ţe je to jakési uskupení
válečných lodí.

O 360° stupňů se obrátí kajakář při eskymáckém obratu.
Kniha, která vychází ve 4 svazcích se nazývá: tetralogie.
77 korun můţeme zaplatit nejméně 4 mincemi?
Postup na zastavení krvácí z nosu (podle www.ordinace.cz):
Posadit postiţeného s lehce předkloněnou hlavou. Vyzvat
postiţeného, aby dýchal ústy a stiskl si krvácející nosní dírku
kapesníkem namočeným ve studené vodě. Studený obklad
poloţte postiţenému na zátylek.
Slovo kuţel můţeme skloňovat jak podle vzoru stroj, tak
podle vzoru hrad.
Miloslav Chvátil
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Děkuji za rozhovor,
YODA

Rok 2011 nás uţ nevratně opustil, snad byl pro Vás úspěšný, snad si v tom novém nepohoršíme! Na uplynulý rok začínáme
vzpomínat, bilancujeme a důleţitá data vyjadřujeme ve statistikách. Známe uţ statistiku dopravních nehod za celý rok, poslaných
SMS zpráv o silvestrovské noci i nejsledovanějších pohádek o vánočních svátcích. Co ale statistika nejprodávanějších knih? Narazili
jste uţ na ni? Pokud ne, tak Vám nabízím k nahlédnutí ţebříček z internetového knihkupectví KOSMAS (http://www.kosmas.cz ).
1.

M. Viewegh: Mafie v Praze

2.

R. Fulghum: Drţ mě pevně, miluj mě zlehka

3.

M. Baňková: Straka v říši entropie

4.

J. Nesbo: Nemesis

5.

W. Isaacson: Steve Jobs

6.

J. Nesbo: Pentagram

7.

P. Coelho: Alef

8.

J. Patočka, A. Strunecká: Doba jedová

9.

M. Ruiz: Čtyři dohody

10. D. Nicholls: Jeden den
Je vidět, ţe loni zabodovali někteří autoři víckrát, jiným se skvěle prodávají knihy uţ 10 let staré. Hlavní ale je, ţe v naší malé
zemičce nepřestáváme číst a našich unikátů si všímají i světoví autoři (viz U. Eco: Praţský hřbitov). Tak v té optimistické náladě ještě
popřejme knihám, ať se letos vypořádají s nárůstem DPH a ať získávají nové čtenáře na úkor počítačů a televizí!
Treska Sloupenská

„Nej fb artist“
Nejoblíbenější umělkyní roku 2011 na facebooku je
americká zpěvačka Rihanna, která se během roku dostala na
skoro 48 miliónů „lajků“ a porazila tak třeba Lady Gaga nebo

Nejbohatší britskou zpěvačkou je se 13 260 000
liber Leona Lewis. Celkově je
anglickými

Christina Perri : Lovestrong – 30. 1.
2012

Justina Biebera.

mezi

Nová CD

umělci

na

6. místě, před ní jsou uţ jen
herci z Harryho Pottera, Keira
Knightley a Robert Pattinson.

The All-American Rejects : Kids In
The Street – jaro 2012

Veselý pohádkový příběh z Podkrkonoší s písničkami nás

Roškotovo divadlo

zavede do lesního království víly Modrovlásky, která kaţdému

To nejlepší z Černého divadla

rozdává po zásluze a učí nás poznávat rozumem a jednat

Divadlo Jiřího Srnce Praha

srdcem.

Čtvrtek 19. ledna 19:30

Jak se krotí princezna (Boţena Šimková)

Retrospektivní výběr scének ze 46leté historie Černého

Divadelní agentura Praha

divadla Jiřího Srnce. Tento jevištní projev, dosud nevídané
spojení

ţijících,

tančících

předmětů,

objektů,

a znaků, spolu s hereckou akcí tanečníků a mimů, strhl
publikum

v roce

1962

v Royal

Theatre

Úterý 24. ledna 8:15 a 10:00

symbolů

v Edinburghu

k dlouhotrvajícím ovacím. Tento český divadelní soubor patří
mezi nejznámější reprezentanty českého divadelnictví ve
světě.

Zkrotit princeznu není jen tak, zvláště kdyţ jí tatínek král
všechno dovolí a splní kaţdý její rozmar: K snídani zmrzlinu,
na kaţdou procházku nové šaty, kaţdý den narozeniny
a k nim krásný dárek.... Pohádce nechybí napětí, tajemství,
kouzla

a

samozřejmě

ani

humor

a

vtipné,

snadno

zapamatovatelné písničky.

Jak víla Modrovláska splnila tři přání
Umělecká agentura Mario Praha

TreBl

Sobota 21. ledna 15:00

z veřejného pomlouvání. Jedním z nejbohatších průmyslníků

Sherlock Holmes: Hra stínů

ve Švédsku, Henrikem Vangerem, je povolán, aby rozluštil

5. ledna
Dobrodruţné krimi s Robertem Downeym Jr., Judem
Lawem a Rachel McAdams Na 221B Baker Street se začne
zase pátrat. Zatímco John Watson se chystá vzít si Mary
Morstanovou, kolega Sherlock Holmes pracuje na dalším
případu. Tentokrát mu nebude protivníkem nikdo jiný neţ

tajemství dávného zmizení jeho milované neteře Harriet –
kterou, jak je Vanger přesvědčen, zavraţdil některý z členů
jeho

rodiny.

Novinář

se

vydává

na

odlehlý

ostrov

u promrzlého švédského pobřeţí, aniţ by tušil, co tu na něj
čeká.

uznávaný, avšak vpravdě zlotřilý profesor Moriarty, který

Děti moje

navíc, co se chytrosti a zápasnických schopností týče, za
proslulým detektivem o mnoho nezaostává. O to sloţitějším

19. ledna

úkolem bude zabránit mu v rozpoutání velké války, na které

Komedie s George Clooney, Mary Birdsong, Shailene

chce profitovat.

Woodley George Clooney hraje realitního magnáta, který ţije
na Havaji se dvěma dcerami a s manţelkou, která je v po
úrazu v neléčitelném komatu a má být za pár dní odpojena

Muţi, kteří nenávidí ţeny

od přístrojů. Clooney musí tuto smutnou zprávu nějak sdělit

12. ledna
Drama

s

Danielem

Craigem,

Rooney

Marou

a Christopherem Plummerem Mikael Blomkvist je finanční
reportér, odhodlaný očistit svou pověst poté, co byl obviněn

zbytku rodiny a současně se vyrovnat s nově zjištěnou
skutečností, ţe mu manţelka byla nevěrná.

Láska je láska
19. ledna
Komedie s Petrem Nároţným, Eliškou
Balzerovou,

Anetou

Krejčíkovou,

Ondřejem Vetchým, Simonou Stašovou
Komedie Láska je láska je filmem ze ţivota
a o ţivotě. Je to mozaika příběhů, ve kterých
je zasaţena jak mladší, tak i starší generace.
Osmnáctiletá Maruška se snaţí najít svého
vysněného prince, její dědeček se po letech
setká se svou první láskou. Honza, Maruščin
soused a kamarád, je přistiţen svou matkou, jak se líbá v autě s muţem. Ale matka, úspěšná manaţerka, se nehodlá smířit se
synovou orientací. To však přináší jen spoustu komických situací.
KV

Tříkrálový florbalový turnaj
V pátek 6. 1. 2012 se uskutečnila v tělocvičně naší školy velká sportovní akce – „Tříkrálový florbalový turnaj“.
Akce byla rozdělena do dvou částí. První dvě hodiny
probíhaly zápasy tříd niţšího stupně gymnázia, po velké
přestávce

své

síly

poměřila

druţstva

vyššího stupně.

Vzhledem k mnoţství utkání, která měla proběhnout, byla
délka jednotlivých zápasů stanovena na deset minut hrubého
času. Čtyři druţstva mladších hráčů si zahrála kaţdé
s kaţdým, u starších byly týmy rozděleny do dvou skupin, ze
kterých první dvě třídy postupovaly do semifinálových bojů.
Vyvrcholením celé akce byly zápasy o medailová umístění.
Jak u mladších hráčů, tak u starších borců bylo
moţné zhlédnout napínavá utkání, ve kterých ţádné
z druţstev nenechalo soupeři nic zadarmo. Za zvláštní zmínku
stojí semifinálová a finálová utkání vyššího gymnázia, ve

foto:

kterých nebyla nouze o vypjaté situace a hezké góly. A jak ţe

Jan

to celé naše tříkrálové sportování dopadlo?
Celkové pořadí – niţší gymnázium:

Bubeníček
Závěrem bych chtěl ještě jednou

Celkové pořadí – vyšší gymnázium:

1.

4. B

1.

7. B

poděkovat hráčům a ţákům třídy 5. B, kteří byli

2.

2. B

2.

5. B

iniciátory celé akce a obětavě se podíleli na

3.

1. B

3.

2. A

přípravě a organizaci turnaje.

4.

3. B

4.

3. A

5.

6. B

6.

1. A

Jaroslav Kumpošt

Vánoční turnaj gymnázia v šachu
Tradičního turnaje 22.12.2011 se zúčastnilo krásných 41 hráčů, loňský rekord 48 účastníků jsme sice nepřekonali, ale nešť.
Kvůli odchodu části studentů do kina se tentokrát hrálo pouze 7 kol rychlým tempem 10 minut na partii a hráče.

Turnaj se konal navzdory státnímu smutku, vţdyť šachy nejsou hazard ani frivolní zábava, ale ušlechtilá hra s prvky umění
(tedy aspoň občas). A sám Václav Havel šachy sledoval a podporoval.
Většina favoritů se seřadila na čele, za vítězným prof. Holáskem se umístili Petr Jániš (6.B), Jan Mareš (6.B) a Vít Kapoun
(6.B). Za pozornost stojí i 7. místo Vaška Grundmana (1.B) a 8. místo Lukáše Paukerta (2.B). Nejlepší dívkou a zároveň skvělou
rozhodčí byla na 10. místě Kateřina Šmajzrová (5.B), hned za ní skončila předloňská maturantka Lenka Dudlová.
Pavel Holásek

BERAN (21. 3. aţ 20. 4.)

kouzelné časy a pohádkové záţitky. Ţe to zní jako

Znáte-li slavný proslov jednoho herce

z telenovely? To ano, ale co kdyţ se ta láska, kterou vám

z exotičtějších krajů, Kazachstan is

hvězdy slibují, objeví v jiné podobě? Popřemýšlejte nad tím

a great“, neváhejte a v brzké době tam

a rozhlédněte se. Jestliţe nemáte náladu na přemýšlení, učení

emigrujte, protoţe vaše věčné a neutuchající argumenty vůči

a poznávání nových věcí, zajděte se odreagovat. Kreslete

bývalým přátelům jsou slabé, chabé a v neposlední řadě

portréty, běhejte, jděte na procházku nebo si pohrajte

nikoho nezajímají. Vnímejte své okolí, nikoho nepoučujte

s ovladačem a projeďte všechny programy ve vaší televizi.

a nebuďte chvíli přísní. Chvíle je doba dlouhá po jeden měsíc.

Pokud nemáte televizi, máte smůlu.

Měsíc leden. Dokáţete-li tyto věci plnit po celých 31 dní,

LVI (23. 7. aţ 22. 8.)

moţná vás stihne odměna v podobě balíčku oříšků

S nosem (ve vašem případě čumákem) nahoře

v čokoládě, kterou si však musíte koupit sami. V případě, ţe

a hřívou vyčesanou vysoko nahoru si skrz malá

jste alergik, máte smůlu.

„lvíčata“ proráţíte cestu ustavičně kupředu.

BÝK (21. 4. aţ 21. 5.)

V lednu na to totiţ budete mít aţ přebytek energie a jiných

V novém roce zkuste být ohleduplnější. Nehrajte

zdrojů štěstí, které máte kaţdý jiný???(smazat?). Budete-li

si se sirkami a zapomeňte na petardy. Zrovna

i v únoru pokračovat ve svých arogantních pokusech o to stát

vám do ruky nepatří. Ohlédněte se po nějakém

se nejlepším (takzvaně dojít do cíle; na konec vaší cesty),

jiném zabíječi času jako je třeba večerní

můţe se stát, ţe padnete. Vstát musíte sami. Ale abych si vás

sledování hvězd či zalévání domácích sazeniček. Ve vašem

tímto horoskopem příliš nepohoršila, tímto vám oznamuji,

případě je moţná na čase omezit příjem stravy a dát se na

ţe… krytý bazén je stále ještě otevřený. Plavat snad umíte.

zdravější dietu. Pusťte se do zeleniny, ovoce a jiných

PANNA (23. 8. aţ 22. 9.)

zdravých příloh. Bylo by nejlepší vynechat ze svého jídelníčku

Nedotčené Panny se pokusí přesedlat do ţivota

kečup, protoţe v tom, jak jistě víte, ţádná rajčata nejsou.

plného nevěry a nespokojenosti, protoţe uţ mají

BLÍŢENCI (22. 5. aţ 21. 6.)

dost toho stereotypního ţivota, který se promítá

Dá-li se to označit tímto slovem, povaţuji za

den co den stále dokola. Je to k nevydrţení.

„neuvěřitelnou“ tu dlouhou dobu, kterou jste

I hvězdy si všimly, ţe vy jste si všimli, čeho jste si ani nevšimli.

dokázal strávit po boku jednoho člověka.

Aniţ byste se začetli do našich gymnaziálních horoskopů, uţ

O prázdninách jste si doufám maximálně uţili hor

jste se změnami začali. Zatím si s nadhledem radíte

a lyţí, teplých přikrývek či horkých čokolád. Relaxace tímto

s překáţkami v podobě nových tváří všude kolem vás. Tento

končí a hurá do školy! Ať vás ani nenapadne trávit víkendy

uspěchaný ţivot vás brzy omrzí a vrátíte se zpět k té jedné,

někde jinde neţ v pohodlí sladkého domova s těmi, na které

nejznámější.

jste tak dlouho kašlal. Ani kdybyste sebevíc touţili překročit
práh domova, nezachrání vás váš svůdný pohled, na který se
dají chytit nadrţené lasičky, protoţe toto podivné volání
naštěstí dokáţe zachytit jen jediná. Teda zatím.

VÁHY (23. 9. aţ 23. 10.)
Jelikoţ jste si svá předsevzetí pevně zadali
a hodláte vše splnit, rušiče pozornosti a jiné
rozptylovače ignorujete. Nezneklidňuje vás ani

RAK (22. 6. aţ 22. 7.)

ten nával pozornosti, kterou vám hodlají věnovat rodiče, kdyţ

Něco nebo někdo klepe na dveře. Osud vás svede

se vrátíte domů ze školy. Pro ty, co nebydlí se svými rodiči,

dohromady! Proţijete romantickou zimu,

tedy pro profesory, hvězdné sestavení doporučuje po dlouhé

době je znovu navštívit. Nevěřte slovům vycházejících z úst

VODNÁŘ (21. 1. aţ 20. 2.)

jiných. Znovu začněte hledat své největší potěšení, jiné, neţ

Dlouho slibované ţivotní štěstí, pohoda,

dosud máte. Pro jistotu, ţe se vám ho dostává málo.

radost z kaţdé blbiny a fantastická atmosféra

ŠTÍR (24. 10. aţ 22. 11.)
Někdo vám dýchá na krk. Nemáte čas
a nerozumíte věcem, které jste jindy běţně
zvládali. Poloţte si tedy zásadní otázku. Jste
spokojeni se svým dosavadním ţivotem? Zapírat
a přetvařovat se nemá cenu, nejde vám to. Jelikoţ jsou vaše
herecké výkony tak chabé, mohli byste zkusit navštěvovat

konečně zaklepaly na dveře. Ţe vám hvězdy
minule radily pustit se do brusinek a borůvek? To uţ je dávno
pryč! Na to zapomeňte a raději si začněte plnit ledničky
kvalitními druhy sýra. Udělejte si večer u televize se svojí
mamkou (kdybyste touţili po večeru s hlavou rodiny, nedivte
se, aţ vám to bude nepříjemné). Pro tvrdší polovičky ve
znamení Vodnáře si únor připravil pikantnější aktivity.

divadlo. Moţnost začlenění se mezi kulturní vrstvu našeho

RYBY (21. 2. aţ 20. 3.)

města. Nebo zajděte na kluziště na brusle, dokud je ještě

Snad uţ vám brzy dojde, ţe s červenou barvou

trochu zima a led neroztává.

na hlavě jen těţko zapadnete do kolektivu. Ať
uţ je to metafora či ne, změňte přeliv, protoţe

STŘELEC (23. 11. aţ 21. 12.)
Vaše budoucnost se rýsuje celkem dobře. Jste
kariéristický typ a hrdě si jděte za svým.
V polovině ledna se však Mars přikloní
k Jupiteru a zastaví vám tak přísun dosud báječných nápadů.
Nespolehlivé planety vám tak zařídily „evoluční zásek“. Co se
dá dělat. Po celou tuto dobu si zachováte diplomatický,
přímo pokerový obličej. Kdyţ z toho nezešílíte, tak budete

je načase se sloučit. Naskytne se vám
i moţnost poznat nové přátele, a to při větších oslavách.
Tento měsíc nedělejte ţádná významná rozhodnutí, nejezte
banány a noste jenom kalhoty. Ať uţ jste Skot či transvestita,
uposlechněte prosím této rady a oblečte si kalhoty. Máte-li
problém s kalhotami, postačí vám tepláky, šusťáky nebo
lacláče.

mít sílu na nové překáţky. Pokud vám doma ještě zbylo

PŘEDSEVZETÍ:

vánoční cukroví, přenechejte ho jiným ţaludkům. Ten váš by

Štíři se budou snaţit trochu shodit svou váhu, ale naopak

to totiţ nemusel snést.

Váhy se rozhodly trochu nabrat. Lvi začnou mírnit svůj

KOZOROH (22. 12. aţ 20. 1.)
První měsíc nového roku vám přinese spoustu
dalších, stále ještě nevyřešených starostí se
školou a v rodinných vztazích. Nikdo vám
nedokáţe podat záchrannou ruku, protoţe taky nikdo
nechápe, kde je vlastně problém. Jste v tom sám, ale hlavu
neztrácíte. Uspokojení nacházíte v hudbě. Poslouchejte ji,
zpívejte si po večerech ve sprchách nebo si prostě zajděte na
koncert. Zalíbení někteří z vás mohou nalézt i v hraní na

slovníček a Panny, vy začněte šetřit! Kozorozi se naučí vařit
a začnou tak pomáhat v domácnosti. Rakům radím rychle
zahnat myšlenku na kouření a Býkům, aby začali pomáhat
druhým. Vodnáři by se v novém roce mohli začít více učit.
Blíţenci zase můţou začít hlídat svá gesta a zbytečně
neplýtvat některými slovy. Jenom znamení Ryb si nemusí
dávat ţádná předsevzetí. Střelci sami vědí, co je pro ně tím
nejlepším a co chce trochu doladit. Opatrnější by měli být
Berani.

hudební nástroje. Nevyčkávejte s vyplňováním daňových

Verča

přiznání!

K závěru vám prozradím, ţe se v měsíci únoru můţete těšit na připravovaný speciál Gympláka. Jeho náplň vám však
výjimečně neprozradím. Kromě rubrik, které nesmí chybět v ţádném čísle, se můţete těšit také na reportáţ z exkurze v Terezíně,
odkud se před osmou hodinou 18. ledna vrátily třídy 7. B a 3. A za doprovodu Lenky Praţákové, Dity Motlové a dalších několika
známých. Více uţ ale opravdu v dalším Gymplákovi.
Hezké vysvědčení přeji,
YODA
Správné odpovědi: 1c, 2b, 3a, 4a, 5b, 6b

