Drazí čtenáři,
výtisk, který drţíte v ruce, se nese v duchu populárního „sousloví“ dva v jednom (tzv. 2 in 1). Co to vlastně z pohledu
našeho milého Gympláka znamená? Nic sloţitého. Na první část čísla, v němţ můţeme vidět tradiční rubriky jako je například
ROZHOVOR S HVĚZDOU či KOTELNA, navazuje speciál E. A. X. (více se o něm dočtete mnohem dále).
Pouze z nutnosti teď prozradím, ţe jsme toto vydání motivovali do strašidelné tématiky (chytré hlavičky jiţ jistě napadlo,
jaké jméno se pod iniciály E. A. schovává), a proto jsme lehce poupravili obsah a záměr zmiňovaných rubrik a také pár dalších.
Doufáme, ţe inovativní změny opět pořádně okoření pro někoho uţ moţná rutinní, běţná vydání časopisu.
Málem bych zapomněl! V strašidelném speciálu se jedinečně objevuje nová podrubrika: PŮDASTORY, kterou obstaraly
staronové redaktorky Jana Absolonová a Dita Cihlářová.
Nyní jiţ přeji hezké počteníčko, a k samému závěru mého SLOVA ÚVODEM bych rád upozornil, ţe jsme nashromáţdili
dostatečný materiál na to, aby se mohla zase po době v Gymplákovi objevit i rubrika BOMBY UČITELŮ. Velice tedy děkujeme našim
profesorům, ţe nepřestávají být stále kreativní a nestávají se z nich strozí uspávači.
YODA

Trocha krve v Kociance
A přiostřujeme. Čekali jsme dlouho, ale aţ v hrůzostrašném speciálu jsme se odváţili objasnit vám tu nejúčinnější, ale
zároveň nejodpornější metodu věštění z run! V čem spočívá? První neděli v měsíci, okolo poledne, si rozklepněte do hrníčku tři vejce
od jiţ mrtvé slepice. Nechte vajíčka hřát na sluníčku a později večer na měsíčním svitu. Přesně v 23:50 se převlečte do nočního
úboru, ne dříve. V 23:55 běţte pouze s vejci ven na zahrádku (pozn. redaktora: v případě, ţe zahradu nemáte, ulice postačí). A nyní
to nejhlavnější! Pár vteřin před půlnocí na sebe vajíčka vylijte.
Někteří odborníci se dokonce shodují, ţe tento čin má blahodárný vliv na růst vašich vlasů, ale tento účel do naší rubriky
příliš nepatří. Berte informaci spíše jako bonusovou.
O co nám především jde? O půlnoci s rozklepnutými vajíčky na hlavě a stékajícími po celém těle začněte pobíhat v trase
pravidelných kruhů. Jako dobře vyznačené území, kde můţeme docílit přesného kruhového běhání, můţe postačit Kocianka, jejíţ
skruţe takto mohou konečně najít duchaplné vyuţití, účel. Děkujeme tímto tvůrcům za to, ţe ji máme.
Po sedmiminutovém běhání se (jako posilnění extraktu z vajec) něţně kousněte do prstu na levé ruce, tak aby vám začala
alespoň trochu téci krev. Konečně jste splnili věštecký rituál nezbytný pro nejúčinnější odhalování budoucnosti. Nyní se řiďte podle
pravidel, která jsme vám prozradili v minulých číslech.
Zde jiţ máte obrázky dalších tří run, jeţ si můţete přisekat do vaší kolekce.
TEIWAZ - runa se pouţívala jako amulet v bojích a zaručovala vítězství. Je symbolem
muţnosti. Znamená odhodlání, spravedlnost a čest. Přináší úspěch.
SOWULO - snad ta nejlepší runa, se kterou se prý můţete setkat. Zdraví, síla,
vítězství… Pozor jen abyste svému úspěchu nepodlehli aţ příliš.
ALGIZ - pozitivní ochranná runa. Není třeba obávat se ţádného nebezpečí. Vše zlé
bude zaţehnáno.
YODA

POZOR! GUMA ŘEŠÍ OBTĚŢOVÁNÍ NA ULICI
Tak uţ jsem dobojovala! Všechny zkoušky jsem úspěšně zvládla. Ani nevěříte, jak jsem si oddechla. Všechen ten stres z vás
okamţitě spadne. Cítila jsem se jako úplně nová guma, která má zas dostatek energie na gumování… Hodila jsem všechno za hlavu
a vydala se do města! Nejprve jsem absolvovala cestu autobusem. Zdánlivě nic zvláštního, ale pouze do té doby, neţ jsem zjistila
od jedné naprosto tupé tuţky, co ve skutečnosti tento dopravní prostředek je: „Autobusy jsou krabice plné bacilů!“ Kdyţ jsem se
po tomto hrozivém faktu vzpamatovala, pokračovala jsem dál ulicí. Náhle se moje oči setkaly s jinými. Záhy jsem zjistila, ţe to byla
chyba. Všimla jsem si toho ořezávátka, které drţelo jakési papírky, uţ před pár minutami…
Zastavilo mě a povídá: „Mohu vás pozvat na test vašich schopností z Oxfordu?“
Překvapilo mne, jak rychle se šíří zprávy o mém úspěchu ohledně zkoušek.
Vzala jsem si tedy lístek a odpověděla: „Ano, můžete.“ Myslela jsem, ţe tím celá situace končí. Omyl!
Ořezávátko pokračovalo: „Tak pojďte se mnou.“
Hbitě jsme zareagovala: „Jako teď? Tak to se omlouvám.“ Zahájila jsem úhybný manévr a mizela ulicí.
Ořezávátko za mnou ještě volalo: „Jaký k tomu máte důvod?“ Odpovědi z mé strany se mu ovšem uţ nedostalo.
Korunu celému dopoledni nasadila skupinka holubů, která na náměstí hledala drobky. Nevinně vypadající opeřenci se
v okamţiku proměnili v hrozbu. Tucet holubů se pokusilo o nálet. Najednou jsem si připadala jako ve známém hororu Alfreda
Hitchcocka. Je zajímavé, co všechno v nás dokáţe vyvolat určité asociace. Třeba i taková studna…
Po tomto příjemném dopoledni jsem se do města uţ raději nevydala. Čas rychle běţí a mně uţ zbývá pouze týden
volného času. Co naplat, aspoň si mohou oddechnout některé gumy, které mi neustále předhazují, jaké obrovské mnoţství volna
mám.
Poučení pro příště: Nebavte se s ořezávátky, v poslední době jsou příliš dutá, a pozor na holuby!

Jay-Z napsal pro svoji dceru Blue Ivy,
narozenou v lednu, písničku „Glory feat. B.I.C (Blue Ivy

Politicising Beyoncé, který zkoumá její texty a klipy
a porovnává je s prací americké spisovatelky Alice Walker).

Carter)“. Dcerku má s manţelkou Beyoncé (o které se mimo

Koncerty:

jiné mohou učit studenti na univerzitě Rutgers v New Jersey,

24. 2. 2012 ve 20:00 – LMFAO (Praha 7, Tesla Arena)

kdyţ se zapíší na kurz

24. 2. 2012 ve 20:00 – Scooter (Brno, Kajot arena - bývalá
hala Rondo)
26. 2. 2012 ve 20:00 – Example (Praha 1,
Lucerna Music Bar)
HAMINI

Jaroslav Kulhavý, rodák z Ústí nad Orlicí a Král cyklistiky (tento titul obhájil jiţ druhým rokem), nám poskytl
rozhovor, ve kterém krátce poodkryje své soukromí a přiblíţí ţivot vrcholového sportovce.
1. Měl jsi vůbec čas ve svém nabitém programu strávit

8. Jak se na ně budeš připravovat?

v klidu vánoční svátky?

Příprava bude podobná jako obvykle. Od listopadu jiţ trénuji.

Svátky jsem si uţil doma jako kaţdý rok. Trénoval jsem, ale
normálně jak jsem zvyklý a podle plánu.

9. Čím ses chtěl stát, kdyţ jsi byl malý kluk?
Tak to uţ si nepamatuju.

2. Z jakého dárku jsi měl největší radost?
Těţká otázka. Ani nevím, dárky byly spíš symbolické, nic
drahého, a proto jsem si hlavně

10. Co tě přivedlo k cyklistice?
Asi to vzniklo nějak samo. Jako malý jsem začal jezdit na kole
s kluky a postupně se to

uţíval atmosféru večera.

přelilo aţ k závodům.

3. Jak sis uţil Silvestr?

11. Jakého vítězství si

Silvestra jsem si uţil docela dost,

nejvíce váţíš?

protoţe jsem se klasicky přeţral
a bylo mně blbě. Uţ je to tradice.

Titulu mistra světa.

4. Dal sis nějaké předsevzetí do

12. Dáš se někdy na
silniční cyklistiku? Neláká

nového roku? Povíš nám jaké?

tě třeba Tour de France?

Předsevzetí si nedávám. Jedině to,

Tour mě láká hodně

ţe se budu chvíli dostávat po
svátcích zpět na svoji váhu.

a o silnici přemýšlím často.

5. Jaký je tvůj denní reţim?

budu více zaobírat a uvidím,

Po letošní sezoně se tím
jaké budou moţnosti.

Ráno vstanu, nasnídám se, vyřídím
maily, podívám se na zprávy. Pak následuje trénink, oběd,
odpočinek a další věci, co potřebuji udělat, regenerace nebo

13. Kdybys měl moţnost setkat se s nějakou významnou

posilovna, večeře, TV či nějaká jiná zábava a nakonec spánek.

osobností, kdo by to byl a proč?

6. Na tvých stránkách (pozn. redaktorky:

konkrétně uvedl. Kaţdý je něčím zajímavý.

www.jaroslavkulhavy.cz) jsem se dočetla, ţe tvým koníčkem
je spaní. Jak intenzivně se tomuto hobby věnuješ?
Poslední dobou hodně málo, mám čím dál méně času. Uţ

Těch osobností by bylo asi hodně, proto nevím, koho bych

14. Co bys vzkázal našim čtenářům a studentům
Gymnázia v Ústí nad Orlicí?

bych řekl, ţe to moje hobby není.

Aby si uţili rok 2012 a vyšlo jim vše, co si přejí.

7. Budeš se účastnit Letních olympijských her v Londýně

Za celou redakci bych Jardovi chtěla popřát v novém roce

v letošním roce?
Na 99 % bych tam měl být.

mnoho úspěchů a hlavně medaili z olympiády!
TreBl

Zaměstnání, u kterých se vyuţívá matematika z gymnázia

Učitel matematiky na
gymnáziu

Roškotovo divadlo
Nebojsa v čarovném lese
Umělecká agentura Opava

neustále snaţí najít Boha. Někdy zaslepeni za Boha
povaţujeme Ďábla a – ať uţ vědomě či nevědomě –
otevíráme Pandořinu skříňku.

Sobota 11. února 15:00
Rozmarná pohádka na motivy českých klasických pohádek
s písničkami.
Bojí se Tygři?
Divadlo DRAK Hradec Králové
Čtvrtek 16. února 8:15 a 10:00
Maminka pošle svého bojácného synka do sklepa pro okurky.
Z jednoduchého úkolu se však stane velké dobrodruţství.
Díky třem kamarádům se sklep promění v cirkusové šapitó
a náš hrdina jeho hlavním artistou. Nebezpečná cirkusová
čísla, ţivý orchestr, veselé písničky a spousty legrace nakonec
bojácného synka o strach připraví.
Faust a Markétka (Johann Wolfgang Goethe)
Městské divadlo Mladá Boleslav

Malá scéna

Čtvrtek 23. února 19:30

Labyrint světa

Zkuste si představit, ţe by vám někdo za podpis nabídl

Teátr Víti Marčíka

všechno. Cokoli si budete přát. Dokonalé štěstí. Otázka nezní,

Středa 8. února 19:00

zda byste podepsali, či nepodepsali. Otázka je, zda by vás

Všudybud a Mámení provázejí Víťu Marčíka labyrintem světa,

vůbec napadlo se zeptat, co za to (ten někdo) bude chtít.

aby nakonec nalezl ráj ve vlastním srdci.

Faust je symbolem věčného lidského hledání – je posedlý
touhou najít smysl ţivota. Budete překvapeni, jak málo se
člověk mění a jak Goethe hovoří přímo z našich duší, které se

TreBl

Zápisník zapadlých XIII
Deset obrazů krocení býkai
Jsou texty hotové, dotvořené, na nichţ nelze změnit ani čárku, i texty jen zhruba načrtnuté, které si můţe čtenář dle potřeby
dotvářet sám. Tedy, nebývá to v naší literatuře vlastně zvykem. Ty doby, kdy měly knihy široké okraje na poznámky, o nichţ se
předpokládalo, ţe je čtenář bude činit v hojné míře, jsou pryč.
Moţná bychom našli příklad v hudbě. Zatímco klasicistní či romantická sonáta má notový zápis daný jednoznačně
a interpret nemůţe notu přidat ani ubrat, v barokní hudbě se předpokládá uţívání rozmanitých ozdob dle libosti a taková jazzová
skladba uţ můţe mít zapsáno jen základní téma a zbytek jsou pak improvizace, kde se naprosto neočekává, ţe interpret zůstane
u pouhého přehrání předepsaných not.
Základem slohové práce je osnova. Představte si ale slohovku, kde máte za úkol vytvořit právě jen osnovu. Příliš náročný
i
úkol! Přemysl Rut takto píše a publikuje fabule – holé, nerozvinuté náčrty povídek, „příběhy hledající teprve vypravěče“.
Text, o kterém tu chci psát, má právě takovou povahu. Existuje kontinuálně během staletí „jen“ coby soubor obrazů;
všechno ostatní jsou básně a komentáře mnohých. Jen zlomek z nich byl zapsán, jen zlomek z nich se dochoval.
ii
Jde o cyklus zpočátku taoistický, později ho převzali buddhisté, nakonec ti zenoví . Z Číny se dostal do Japonska a odtud
do celého světa. Původních pět obrazů bylo
doplněno nejprve na osm a potom na oněch
deset.
Je to vlastně takový lovecký manuál
(naši dávní předkové lovci byli a kdesi v nás jejich
dědictví zůstává). Zejména v oné stručné verzi
pěti obrazů není na nic jiného prostor. Jen
pohleďte, je to jako v písničce Chytil táta sojku:
1) Hledání býka
Prapočáteční situace pro jakoukoliv
činnost; prapůvodní situace člověka samotného.
Procházíme světem a nemáme kde spočinout. Nevíme, kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme. Něco hledáme, aniţ bychom věděli
co a proč. Mnohost cest znamená bezcestí. Ztraceni.
2) Nalezení stop
Náznak rozpomenutí. Objevují se příleţitosti. Setkávání s věcmi, texty a lidmi umoţňují orientovat se. Občas se chytáme.
Zárodky významu, uzlíky pochopení. Šlépěje zvou k následování. Čas vykročit.
3) Spatření býka
Vţdyť jsme to mohli stokrát vědět! Konečně se nám ukazuje, kam jsme se vydali. Jak je to přirozené! Ve věţi nalezneme
obraz své dámy – a jako bychom ji znali odjakţiva. Cesta dostala smysl. Uţ víme.
4) Chycení býka
V jisté chvíli uţ nezbývá neţ zabrat. Dlouho se dalo chodit okolo, teď nadešel čas. Kdo svůj okamţik prováhá, nemusí uţ
další šanci dostat. Není moţné nechávat si rezervy. Jdeme do toho naplno.
5) Zkrocení býka
Vítěz je stejně vyčerpán jako poraţený. Naštěstí uţ síla není potřeba. Kdo zdolal vrchol, zaslouţí si spočinout. „A ţili spolu
šťastně aţ do smrti.“ Vše, co se událo, je konečně ospravedlněno.
No dobře – ale o jakého býka to vlastně jde? Proč se tím máme zabývat? A proč se tím zabývali ti taoisté a buddhisté, to
snad byli nějací farmáři?
U nich jde zejména o putování duše hledající osvícení a osvobození. Můţeme si však dovolit vidět v obrazech své vlastní
záměry. Ano, v první řadě jde o nás samotné, třeba o filosofickou cestu sebepoznání; ale nejen to. Máme teď toho Valentina – co
takhle návod k balení partnera v pěti obrazech? (S oblibou pouţívám Pět obrazů jako poučení a varování pro kamarády před
svatbou.) Můţe jít ale i o cestu pedagogickou – býkem je tu ţák :-) ). O sportovní či tvůrčí výkon (průběh šachové partie či psaní
románu, v jisté fázi se s tím prostě musíte porvat). O přípravu hostiny, o samo umění hodovat. Býkem jsme my, býkem je ten druhý,

iii

býkem můţe být jakákoliv věc. Třeba rostlina . Taky svět a taky nějaký bůh.
Pět obrazů je zkrátka docela univerzální metodikou. Od té doby, co jsem si je osvojil, vidím je všude. Ještě aspoň dva
příklady. Jednak slohový útvar vyprávění (či v dramatu tragédie): expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa. A jednak v etologii
tzv. fáze instinktivního chování (třeba právě lovu): vnitřní vyladění (např. hlad), apetenční chování (zvíře bloumá, hledá, co by),
podnětová situace (zahlédne kořist), uvolnění spouštěcího mechanismu (zaútočí), konečné jednání (uţ ji ţere!).
Ať mi nikdo neříká, ţe se tu neobjevuje Amerika!
Další tři a dva obrazy vlastně představují dohru (a dohru dohry). Pohádky jsou (podle Zdeňka Neubauera) cestami tam
iv
a zase zpátky , zde tedy jdeme zpátky. Dlouhé putování hobitů zpět do Kraje. Přemysl Rut uvaţuje, co dělaly Otesánkovy oběti po
v
jeho smrti . Co si počneme s chyceným býkem? Co následuje po happyendu?
vi
Šestka je logická: Návrat domů. Přivedl jsem domů Božce originál nosorožce ... Býk uţ není veden na provaze, jde sám.
Z chodce se stal jezdec. Zní večerka.
Jenţe další dva obrazy jdou cestou nám cizí, cestou asijských náboţenství, cestou rozplynutí, vyvanutí, vyprázdnění. Sedm:
Překročení býka. Býk je zkrocen tak dokonale, ţe z obrazu zmizel. A osm – Zapomenutí sebe i býka. Ze světa zbyl prázdný kruh,
nemizí jen býk, mizí všechno. Naštěstí není takový kruh zcela uzavřený, takţe další tradice mohla ještě dva obrazy připojit.
Ten devátý se jmenuje Dosaţení zdroje. Kruhem jsme se vrátili na počátek, stojíme opět v krajině bez býka a můţeme v ní
ţít, aniţ bychom ho opět hledali. A desátý vypadá skoro křesťansky charitativně: Do světa s dary. Na závěr cesty vychází poutník
mezi ostatní a s radostí v srdci ulpívá na všednostech: „Proč bych měl hledat stopy patriarchů ve vánku na obloze, když můžu jít na
trh a pít rýžové víno?“
Deset obrazů krocení býka lze číst se snahou o pochopení orientálního světa – on je to vlastně původně ne býk, ale buvol
a důleţité jsou motivy jako hora, řeka, mlha, borovice, vrba, flétna, cikáda… Obrazy mohou mít i svou barevnou symboliku, být
doprovázeny kaligrafií apod.
Anebo tu můţeme najít naše vlastní motivy evropské: nechat se inspirovat, ale otrocky nenapodobovat. V tomto duchu je
vii
nesen i mně dostupný překlad/výklad/ztvárnění Václava Cílka.
viii
Za ním!

Pavel Holásek
iNa internetu se nejlépe hledá pod názvem The Ten Oxherding Pictures.
iiPřemysl Rut: Tři fabule. Souvislosti 1995/3 (25), s. 3.
iiiZdroj první série obrázků: http://japanesesymbolsofpresence.com/oxherding.html
ivPavel Holásek: Pět obrazů krocení rostliny. http://homunkulus.bloguje.cz/692264-pet-obrazu-kroceni-rostliny.php
vZdeněk Neubauer: Do světa na zkušenou čili O cestách tam a zase zpátky. Malá rukověť k trilogii J.R.R.Tolkiena Hobit – Pán prstenů – Silmarillion.
Praha: Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, 1990.
viPřemysl Rut: Dohra. In: Šest nepůvodních rozhlasových her. Brno: Větrné mlýny, 1998.
viiPlíhala snad znáte.
viiiVáclav Cílek: Deset obrazů krocení býka. Praha: Dokořán, 2004.
ixZdroj druhé série obrázků: http://www.donmeh-west.com/tenox.shtml

Gymplák ve svém 3. speciálu uvádí Marka Hoffmanna
Kde a jakou vysokou školu jste vystudoval?

To se těţko řekne. Oblíbených kolegů mám hodně. Hodně

Vystudoval jsem Univerzitu Karlovu, fakultu matematicko-

spolupracuji s panem ředitelem. Co se sportu týče, tak máme

fyzikální.

takovou nohejbalovou partičku, kam patří mých dalších šest

Co povaţujete za svůj ţivotní úspěch?

kolegů. Samozřejmě ţe velmi dobrý vztah mám s Maruškou

Za svůj ţivotní úspěch bych povaţoval fakt, ţe jsem si vybral

Hellmuthovou, s kterou se znám léta. Roky jsem byl její ţák,

úţasnou manţelku, mám skvělé, krásné děti. I kdyţ to

roky její kolega, teď jsem dokonce jejím nadřízeným.

nemohu povaţovat za čistě svůj úspěch.

Jaký další předmět byste kromě

A také ţe dělám to, co mne baví.

těch nynějších chtěl ještě učit?

Jak trávíte svůj volný čas?

Na učení jiného předmětu bych si

Moc ho nemám, ale kdyţ si ho najdu, tak

netroufl, ale zajímají mne všecky.

se věnuji sportu nebo muzice. Ze sportu

Občas, kdyţ nyní chodím do hodin

mám nejradši kolo, popřípadě v zimě

jiných kolegů, tak si říkám: Ţe jsem

lyţe. A co se muziky týče, tak zpívám

dříve nedával větší pozor (smích). Asi

velice rád, a to především ve smíšeném

bych nechtěl ţádný další předmět učit,

amatérském a dokonalém (smích) sboru,

protoţe nerozumím ţádnému krom

působícím v Letohradu – Familia

těch svých natolik, abych je mohl učit.

Cantorum (pozn. redaktora: web:

Jaká je vaše vize sama sebe za jeden

http://www.familiacantorum.cz/).

rok?

Na jaké školní akce se nejvíce těšíte?

Věřím, ţe budu dělat to, co dělám a ţe

Na prázdniny (checht). Ale také pokaţdé

to budu dělat o něco lépe. A ţe v mé

rád jezdím na lyţařský kurz, který je

rodině nedojde k ţádnému

skvělým vypadnutím z normálního

rodinnému či zdravotnímu problému.

školního rytmu. S potěšením také sleduji

Jaká jsou vaše tři přání?

divadla, kde mohu vidět ţáky z jiného

Pořádně se vyspat. Rozumět si

pohledu, neţ z jakého je vidím v lavicích.

s manţelkou a s dětmi, jako si

Jaký je váš nejoblíbenější kniţní ţánr?

rozumím doteď. A aby naši studenti

Já čtu od všeho něco, nemám vyhraněný

byli zde spokojeni a rádi na náš ústav

ţánr. Většinou čtu něco, co mi někdo

vzpomínali.

doporučí či co mi přijde pod ruku.

Co byste popřál Gymplákovi?

A alespoň váš oblíbený autor?

Aby měl neustále dostatek dobrých

Teď třeba čtu Wilbura Smithe, ale

nápadů a aby se vţdycky našli lidé,

neznamená to, ţe bych četl jenom jeho.

kteří budou ochotni v něm

Proč učíte?

pokračovat. Je to dobrý krok, na který

Protoţe mne to snad i baví. Jednak jsem to

by se nemělo zapomenout a který by

vystudoval, sic jsem ještě během studování

měl pokračovat, aţ vy, kteří na tom

nevěděl, zda mne to bavit bude, ale teď

teď makáte, tady jednou nebudete.

mám pocit, ţe jo.

Jednoduše bych vám přál, abyste si

Byl jste na vysoké škole pařmenem,

našli své následovníky.

flákačem, a nebo šprtem?
Pařmenem jsem určitě nebyl. Flákačem tak
trochu, protoţe tato role

Kvíz
Čím se zabývá morfologie? To bude

k vysokoškolskému ţivotu jednoduše patří, ale objevovaly se

něco s nějakým tvarem něčeho.

i chvíle učení, které prolínaly ty povalečské.

Čím se zabývá geochemie? Chemickou stránkou geologie.

Jaký je váš nejoblíbenější kolega?

Co to je Comptonův jev? Comptonův jev je fyzikální jev,

který potvrzuje vlnové vlastnosti částic.

ti neřeknu.

Čím se vyznačuje dadaismus? To je umělecký či pouze

Valeta je hlavním městem jaké evropské země? Nevím, asi

výtvarný směr, který se zabývá hraním si se slovy či s objekty

si budu muset říct o reparát ze zeměpisu, jak tak koukám

nebo něco podobného.

(smích).

Kdo to byl Vojta Náprstek? To byl známý cestovatel, na
kterého často odkazuje Jára Cimrman.

Správné odpovědi naleznete za druhým rozhovorem.

Jaké zemi patří ostrov Malta? Není to náhodou samostatný

YODA

stát?
Jmenujte alespoň jeden derivát karboxylových kyselin. To

a Miroslava Kaššeho
Kde a jakou vysokou školu jste

Jaký je váš nejoblíbenější kolega?

vystudoval?

Tak to jsou nejspíš kolegové z našeho

Studoval jsem v Hradci Králové

nohejbalového týmu. Pan Falta a pan

Pedagogickou fakultu. Na několikrát.

Janyš, ti jsou teďka nejoblíbenější.

Nejdřív jako na národní školu, potom

Jaký další předmět byste kromě těch

na druhý stupeň, pak na třetí stupeň,

nynějších chtěl ještě učit?

několik předmětů jsem tam

Tak o tomhle jsem přemýšlel. Určitě

vystudoval.

zeměpis. Ten mě vţdycky bavil a uţ

Co povaţujete za svůj ţivotní

jsem ho i učil.

úspěch?

Jaká je vaše vize sama sebe za jeden

Určitě to, ţe učím tady na našem

rok?

gymplu, to si myslím, ţe je fakt dobré.

Já si myslím, ţe k ţádným velkým

A ţe synci se mi podle mého názoru

změnám v mém ţivotě za jeden rok

docela povedli, i vnoučka uţ mám.

nedojde. Doufám, ţe budu pořád tady

Takţe to je můj úspěch.

a ţe to půjde tak, jak to jde teď. Vlastně

Jak trávíte svůj volný čas?

budu příští rok třídní, jak to vypadá. Tak

Především asi sportem. Volejbal,

to bude asi změna.

nohejbal, lyţování, horolezectví, kolo…

Jaká jsou vaše tři přání?

všechno… a běţky, běţky taky!

Tři přání? To jsi mě tedy zaskočila…

Na jaké školní akce se nejvíce těšíte?

Klasicky, abychom byli všichni zdraví.

Určitě na kurzy, letní, zimní. Teď jsme přidali tu vodu, tak to

Chtěl bych taky příští rok zdolat nějaký pořádný kopec

je taky dobrý, ţe? To jsme zaţili loni. Všechny výlety, 17.

v Alpách. A třetí? Jo vlastně vím! Já jsem teď začal hodně

listopady, zahraniční výměny. A občas dokonce i na nějaké

běhat, takţe bych si chtěl zaběhnout nějaký pěkný závod,

hodiny, co se tady učí (smích).

aspoň půlmaratón.

Jaký je vás nejoblíbenější kniţní ţánr?

Co byste popřál Gymplákovi?

Rodokapsy, westerny. Jinak čtu všechno, ale ty westerny asi

Četl jsem v minulém čísle, ţe vás čekají změny, vy, třeťáci,

nejčastěji. Třeba historické a dobrodruţné romány, klidně

s tím za rok pravděpodobně končíte. Tak vám přeju, abyste

i sci-fi.
A váš oblíbený autor?

našli nějaké následovníky.

Z westernů je to Unger a z detektivek

Kvíz

třeba – detektivky taky čtu – Dick Francis

Čím se zabývá morfologie? To je něco

z dostihového prostředí… Ed McBain. Já

z češtiny, ne? Nevím.

čtu pořád (smích).

Čím se zabývá geochemie? Geochemie?

Proč učíte?

To fakt nevím.

Protoţe jsem vyzkoušel ledacos a tohle

Co je to Comptonův jev? Nevím, co je

se mi líbí nejvíc.

Comptonův jev. To jste nemohli vymyslet

Byl jste na vysoké škole pařmenem,

nějaké lepší otázky?

flákačem nebo šprtem?

Čím se vyznačuje dadaismus? To je nějaká

Noo… (smích), učil jsem se dobře,

poezie na začátku 20. století. Jinak nevím,

protoţe jsem potřeboval prospěchové

to bych hádal, a nechci říkat nějakou blbost.

stipendium. Ale společenský ţivot jsem

Kdo to byl Vojta Náprstek? Po Náprstkovi

tam rozhodně nezanedbával, to zase ne.

se jmenuje nějaké muzeum. To byl sběratel

(smích) Měli jsme dobrou partu,
sportovali jsme spolu a pak jsme to vţdycky zhodnotili
v nějakém vhodném zařízení.

a moţná i cestovatel.
Jaké zemi patří ostrov Malta? Maltě. Malta je stát.

Jmenujte alespoň jeden derivát karboxylových kyselin.

jako reakce na nesmyslnost a absurditu války. Vyznačuje se

Tak to ani náhodou (smích).

rozbitím obsahu i formy, významově hodnotí náhodné

Valeta je hlavním městem jaké evropské země? To je

a nesmyslné vztahy a situace.

právě hlavní město Malty.

Vojta Náprstek byl významný český vlastenec, národopisec,

Kdo to je Miroslava Krupičná? Krupičnou neznám.

mecenáš a zapálený bojovník za pokrok.
mkod

Malta je skutečně samostatný stát, jehoţ hlavním městem je
Valeta.
Mezi deriváty karboxylových kyselin patří například amidy,

Správné odpovědi
Morfologie se zabývá tvaroslovím a geochemie chemickým
sloţením země.
Comptonův jev je fyzikální děj, při kterém se mění vlnová

anhydridy, estery či nitrily.
A konečně – Miroslava Krupičná je retro přezdívka pro
Miroslava Kaššeho.

délka záření.

A ţe vysokoškoláci zdraví gympl…

Dadaismus je umělecký směr počátku 20. st., který vznikl

Fota: Ladislav Kubišta

Marek Hoffmann

1-

Miroslav Kašše

2

Arthura Kippse, mladého právníka, který má odjet do odlehlé

Perfect sense

vesnice a uspořádat tam dědictví zesnulé lady. Ta na něj dost

2. února
Romantické drama s Ewanem McGregorem a Evou Green

moţná ale uţ bude čekat… jako duch.

Zatímco Susan a Michael objevují nové a nepředvídatelně
hluboké city, lidé na celém světě se začínají cítit divně, jako
by něco ovlivňovalo jejich emoce. Je to proto, ţe jsou
zamilovaní, nebo se svět citově rozpadá? Film zároveň
podává subtilní, avšak velmi důleţité sociální poselství
prostřednictvím

vnitřního

hlasu

kombinovaného

s dokumentárními záběry z různých částí světa, který
naznačuje, ţe moţným důvodem této globální katastrofy je
to, ţe lidé zanedbali své ţivotní prostředí a následně i sami
sebe.

Mupeti
9. února
Rodinná komedie s Jasnem Segelem, Amy Adams, Emily
Blunt, Neilem Patrickem Harrisem, Whoopi Goldberg
a Milaou Kunis Walter, největší fanoušek Mupetů na světě,
jenţ je na dovolené se svými přáteli Garym a Mary
z amerického městečka Smalltown, odhalí zákeřný plán
ropného magnáta Texe Richmana, který se chystá srovnat se
zemí Mupetí divadlo. A tak začne maraton za záchranu
divadla. (pozn. red.: Mupeti jsou v České republice známými
loutkami z dětského seriálu Sezame, otevři se.)

Ţena v černém
9. února
Thriller s Danielem Radcliffem a Janet McTeer Snímek na
motivy klasického duchařského příběhu vypráví příběh

Můj týden s Marilyn Monroe
23. února
Drama s Judi Dench, Emmou Watson a Michelle Williams
Film nabízí neobvykle intimní pohled na hollywoodskou
ikonu a její spontánní emotivní vztah s mladým muţem, který
jí rozuměl víc neţ kdokoliv jiný. Clark o čtyřicet let později
sepsal ve formě deníku svoje záţitky a vytvořil knihu „Princ,
showgirl a já“. Jenţe jeden týden v jeho zápiscích chyběl.
Teprve po několika letech Clark prozradil proč – v dalším
pokračování ţivotopisu s názvem „Můj týden s Marilyn“
popisuje skutečný příběh jednoho nezapomenutelného
týdne,

který

strávil

ve

společnosti

největší

světové

hvězdy…týdne s Marilyn.
KV

Máte rádi příběhy, ze kterých vám naskakuje husina? To mrazení v zádech, kdyţ si řeknete: A co kdyţ se tohle opravdu
stalo? Pak neváhejte, a čtěte dál! Odhalte, jaké tajemství se skrývá kaţdý školní den přímo nad vašimi hlavami… protoţe my tam
byly. Vydaly jsme se prozkoumat školní půdu. Mimo jiné jsme objevily dvě velmi zajímavé věci: velký ţelezný bodec na dřevěné
násadě, celý od jakési tmavé barvy… a dva bílé kříţe, namalované na střešním trámu. Uţ vám pracuje představivost? To nám taky…

Dva bílé kříţe
„Zdeňku, musím ti něco říct. Uţ to s tebou nevydrţím.“
„Jak to myslíš?“
„Poslední dobou se chováš fakt divně. Skoro uţ se mnou nemluvíš. Celé dny leţíš v knihách, stýkáš se s divnými lidmi a nic
jiného tě nezajímá. Takhle uţ to dál nejde. Mám tě ráda, ale tohle je na mě moc. Uţ s tebou nechci být.“ Na chvíli zavládlo na půdě
školy hrobové ticho. Pak se ozval roztřesený hlas Zdeňka Miloše: „Nemůţeš mě opustit. Ty jsi to jediné, co mám, Nelo! Nemůţeš mě
jen tak opustit!“
„Musím!“ odvětila prostě a rozběhla se po schodech pryč. Zdeněk zůstal stát s kamenným výrazem, tupě zíral do zdi
a snaţil se pochopit, ţe je zase sám. Vţdyť jim bylo spolu tak dobře... Vzpomínal na všechny ty chvíle strávené pod školní střechou,
na místě, kam nikdy nikdo nechodil a kde se mohl tajně scházet se svou milou. Po dlouhé době se konečně sebral a odešel.
Uplynulo sotva pár týdnů a Nela se uţ ukazovala po chodbách s novým chlapcem. Jmenoval se Robin a vypadalo to, ţe je
s ním velmi šťastná. Na Zdeňka uţ si skoro ani nevzpomněla. Jenţe on na ni myslel ve dne v noci. Nejhorší pro něj bylo, kdyţ je
někdy zahlédl vystavovat se spolu u sloupu ve druhém patře, to vţdycky jen sevřel ruce v pěst, zatnul zuby a snaţil se dívat rovně
před sebe. Pod zarputilým obličejem vřel vztek. Jak mu to mohla udělat? Nebyl pro ni dost dobrý? A tenhle frajírek je snad lepší?!
Ale jak dny plynuly, začínal si pomalu zvykat. Moţná by se byl s celou situací i smířil, jenţe pak Nela udělala něco nemyslitelného.
Vycházel zrovna schody do třetího patra, kdyţ JE uviděl kradmo procházet dveřmi na půdu. Na JEJICH půdu, tam, kde trávili s Nelou
kaţdé odpoledne, kde JEMU šeptala, ţe ho miluje, kde SPOLU vedli dlouhé rozhovory nebo se mazlili nebo jen svorně tiše seděli
u kulatého okna a drţeli se za ruce. A ona si tam teď přivede jiného, aby znesvětil jejich tajné místo? Ta děvka! Ta proklatá děvka
a ten zloděj, který si pro sebe ukradl srdce, jeţ předtím patřilo jenom Zdeňkovi! Ať shoří v pekle, oba! Přál si, aby trpěli, aby zaplatili
za to, ţe mu zničili ţivot... A pak dostal nápad.
Nela a Robin seděli zády opřeni o zaprášený trám, hlavy u sebe, on jí cosi šeptal, ona se smála. Pak ho zničehonic hravě
políbila na rty, načeţ si ji přitáhl pevně k sobě a začal jí něţnosti oplácet. Byli tak zaujati jeden druhým, ţe kroky na schodech uslyšeli
aţ na poslední chvíli. Oba ztuhli – bylo jim jasné, ţe tady nemají co dělat. „Do skříně,“ vydechla Nela vyděšeně. Rychle zalezli do
starodávné almary, jedné z mnoha zapomenutých věcí opuštěných na půdě, a tiše za sebou zavřeli. Právě včas. Vrzly dveře. Zatajili
dech, dívka se přitiskla blíţ ke svému příteli. Pak se přímo před jejich úkrytem ozval hlas. „Vím, ţe tu jsi, Nelo, vylez. Musím ti něco
říct.“ „Zdeňku! V jejím hlase zazněla úleva. Otevřela dveře a vystoupila ze skříně. „Co mi musíš…“ zmlkla, kdyţ si všimla, co drţí
v ruce. Nepěkně se na ni usmál. „Ţe jsi děvka.“ S těmi slovy pozvedl násadu s velkým ţelezným bodcem na konci, která uţ celé věky
leţela z neznámých důvodů pod školní střechou, a vší silou ji vrazil svojí bývalé lásce do hrudi. Vytřeštila oči, pokusila se pohnout,
vykřiknout, cokoli… místo toho z ní vyšel odporný bublavý zvuk a nato se zhroutila k zemi.
Zdeněk s údivem hleděl na tělo v rychle se zvětšující kaluţi krve, na trhané pokusy o nádech, na zrudlý hrot zbraně, kterou
drţely jeho ruce. Pak postřehl pohyb. Na okamţik úplně zapomněl, ţe je tam i Robin, doteď ztuhlý šokem a děsem. Nyní nabral
sípavě vzduch do plic. Zdeňkovi došlo, ţe chce křičet. To nemohl dovolit. Pevněji uchopil rukojeť a se zručností jiţ jednonásobného
vraha se rozmáchl. Chlapec stačil pouze zvednout před sebe ruce v instinktivním pokusu o obranu. Ránu, která mu proklála hlavu,
nezastavily.
Zdeněk procházel se zcela nepřítomným pohledem chodbou. „Pane Miloši?“ ozvalo se náhle. „Nestalo se vám něco? Je vše
v pořádku?“ To mluvil profesor Rakytník, stařičký vyučující zeměpisu a přírodovědy. Ţák se na něho podíval, zamrkal a najednou
jakoby se probral ze sna. Pomalu se mu tvář roztáhla širokým úsměvem. „Mně? Ne, mně se nestalo nic. Vše je v pořádku. Ano,
vlastně teprve teď můţu opravdu říct, ţe je všechno v naprostém pořádku!“ „Dobrá,“ pokývl kantor, mírně zaskočený tou změnou,
a odešel. Ano, pomyslel si Zdeněk, všechno je v dokonalém pořádku. Krev přeci utřel. Dvě těla a zkrvavenou zbraň ve skříni na půdě
gymnázia, kam nikdy nikdo nechodil, nenajdou.
Janča a Dita

Príma mňamka - Sachr dort v mikrovlnce
Nejprve si rozpustíme 10 dkg hořké čokolády s 10 dkg másla (nejlépe ve vodní lázni). Ušleháme 3 celá vejce s 8 dkg cukru
pěkně do husta. Rozpuštěnou čokoládu nalijeme do této hmoty. Přidáme 10 dkg polohrubé mouky a 1 prášek do pečiva a nalijeme
do předem vymaštěné a vysypané misky (sklo, keramika, silikon, prostě co můţe do mikrovlnky). Dáme do mikrovlnky na 5 minut.
Poté ještě nechat dojít 3 minuty bez otvírání! Necháme zchladnout, prokrojíme, natřeme dţemem a navrch čokoládovou polevu.
Před podáváním nazdobíme šlehačkou.
Tak dobrou chuť!

Vaše Danka

Záţitky jednoho redaktora, kuchaře uţ ne takového amatéra
(alespoň jsem si za ty měsíce o sobě myslel): Recept se můţe zdát
snadný. Nerad bych zde psal „opak je pravdou“, ale ono tomu
skutečně tak je. Příprava vodní lázně proběhla bez problému, ušlehání
tří vajec s cukrem (asi 5 polévkových lţic) do husta také…
Ale v mikrovlnce se děly věci! Upozorňuji vás: „Vymaţte si
raději dostatečně vysokou nádobu! Ne, tu ne! Ještě větší!“ Protoţe já
uţ po pár minutách koukal na otáčející se pokrm v mikrovlnné troubě,
jak se pomalu ale jistě vylévá po celé spodní podstavě. Bylo mi líto
práce, a tak jsem nemohl jen tak přístroj vypnout a zhatit tak veškeré
předchozí úsilí. A proto jsem katastrofu pozoroval dál a jen doufal, aby
domů nepřišel ţádný z dospělých členů rodiny. Naštěstí mi skromné
přání vyšlo. Uf.
Řekli byste si: „To je ale ňouma,“ ale bohuţel tímto můj příběh
nekončí. Před omýváním nádobí jsem omylem zapnul šlehač dříve, neţ jsem ho vytáhl ze zásuvky (nebojte, nedostal jsem elektrický
šok); a tak se zbytek směsi přilepený na metličkách začal rozprskávat všude po kuchyni. Ouvej.
Ovšem nebylo to aţ tak strašné, jak se můţe z mého povídání zdát. Někdo by čekal, ţe kdyţ je buchta natolik jednoduchá,
nebude moc chutná, ale ona skutečně je!
Nyní jen vím, ţe mám dovoleno „péci“ uţ jen za dozoru dospělých a notáře.
P.S. Pokud chceme mít o trochu méně sladký dezert, místo čokoládové polevy můţe postačit posypání trochou cukru.
Jo! A bacha na vyklápění z formy na prkénko!
foto: YODA

PRAŢÁČKOVINKY

Příště bez ţvýkačky, nesluší ti.

Celý víkend jsem pekla cukroví a teď mám pocit, ţe mám

JARDOVINKY

místo mozku těsto a vlasy plný mouky.

Tady se nachází třeba i kyselinka sýrová.

BRDKOVINKY
Prof. Brdíčko: „Maruško, jaké kroky jsou prováděny proti
sociálnímu státu?“
Ticho.

X: A umírá tady Marie.
prof. Brdíčko: Jak jste to poznala?
X: Protoţe tady leţí, a říkal jste, ţe porod uţ má za sebou.
Na semináři společenských věd se probírají radikální nacisté.

Prof. Brdíčko: „Povídejte, můţete dlouho...“

prof. Brdíčko: Viděla jste uţ nějakého Němce?

Prof. Brdíčko: „Terezie, čemu se smějete?“

prof. Brdíčko: A byl vyholený?

Terka: „Chichi!“

X: Noooo, to nevím.

X: Ano.

Prof. Brdíčko (pro sebe): „Zřejmě drogy...“

Hodina dějepisu

Začátek hodiny. Vašek přišel pozdě.

Prof. Praţáková se rozčiluje nad tím, jak někdo napsal do

Prof. Brdíčko: „Kde jste byl, Vašku? Líbačka, jo?“

písemky nesprávně jméno Fügner:

Vašek: „Jo, líbačka, zuřivá. To jste ještě nezaţil.“

„Mně by se taky nelíbilo, kdyby mě někdo nazval Prasákovou

Prof. Brdíčko (nenechá si to líbit, s převahou a zkušeně:

místo Praţákovou.“

„Prosím vás! Co vy víte, co já jsem zaţil nebo nezaţil!?“

ŢÁČKOVINKY

Petr je z toho úplně rudý smíchy.
Prof. Praţáková: „To jsem si zase naběhla... Jak bychom asi
zkomolili Vaňouse?“
Prochy: „Hovňous!!!“

Na semináři společenských věd se třída seznamuje
s pravoslavnými ikonami:

Co vidí optimista na hřbitově? Samé plusy.
Chlápek přijde na poštu a všimne si, ţe u jedné přepáţky stojí
proplešatělý padesátník a má před sebou hromadu růţových
obálek polepených srdíčky. Na kaţdou stříkne z lahvičky

Pepíček dostane krásné autíčko a maminka mu připomíná:
„Co se říká?" – „Nevím!" – „Co říkám tatínkovi, kdyţ přinese
výplatu?" – „Aha!" Vzpomene si Pepíček a odpoví: „Neříkej, ţe
to je všechno!"

parfém a dá ji na vedlejší hromadu. Chlápek vyvalí oči a ptá

Pepíček přijde ze školy a říká mamince: „Mami, dneska jsme

se ho, co to dělá.

psali nejkratší písemku. Jen jsem začal, už jsem byl v koncích."

Padesátník odpovídá: „Rozesílám tisíc valentýnek
podepsaných Hádej kdo!” – „Ale proč to děláte?” – „Jsem

Chlapík přijde za soudcem: „Prosím Vás, kolik bych mohl

právník se specializací na rozvody!”

dostat za vraţdu?" – „Vy jste někoho zabil?" –

„Pepíčku, ty jsi rozbil všechny dárky?“- „Ne všechny, jeden

Vám rok slevím!"

zůstal.“ – „A který?“ – „Kladívko!“

„Ne, ale chci – svoji tchyni." – „Víte co, přiberte i tu moji a já

Sebevrah se rozhodne, že ukončí svůj mrzký život skokem

„Proč mi lţeš, Pepíčku?" ptá se učitelka. „Víš, co se stane

z okna. Tak tedy skočí a jak letí, počítá si patra: „Deset, devět,

z dětí, které lţou?" – „Politici nebo poslanci, paní učitelko."

osm, sedm, šest, pět, šest, sedm, osm....???!!! Sakra, někde se mi

Přijde manžel nečekaně domů a načapá ženu v posteli

chytly kšandy!"

s černochem. „No to snad ne! Nevěrná a ještě k tomu

K řediteli cirkusu přistoupil zájemce o zaměstnání. „A copak

s černochem!" Manželka se zatváří vyčítavě: „Takže žárlivec

byste chtěl dělat?" ptal se šéf. „Krotitele tygrů."

a ještě k tomu rasista!"

„Přišel jste pozdě, toto místo je momentálně obsazené,
zkuste se zeptat zítra."

Děsivá síla zimy
Zima se nám konečně vrátila. Mrzne, aţ praští a všude kupy sněhu. Ráj pro milovníky zimních sportů. Po silnici se prohání
nespočet aut s rakvemi na střechách, plně vybavených sněhovými řetězy, mířících kamkoliv do hor nebo aspoň k nejbliţší sjezdovce.
Mají můj obdiv, neboť si dokáţou zimu vychutnat se vším všudy. Já bych například horalem být nemohla uţ z toho důvodu, ţe mé
znalosti ze zeměpisu nejsou hodné obdivu. A jak jste na tom vy? Jste správní horalové?
1.

2.

3.

Nejvyšším pohořím ČR je (jsou)?

4.

Nejvíce vyhaslých sopek na našem území je:

a)

Hrubý Jeseník

a)

V Českém středohoří

b)

Beskydy

b)

V Českém lese

c)

Krkonoše

c)

V Beskydech

Hora Smrk je nejvyšší horou:

5.

Kolik velkých níţin máme v ČR?

a)

Jizerských hor

a)

5

b)

Luţických hor

b)

4

c)

Šumavy

c)

3

Sněţka měří:

6.

Černá sjezdovka v Říčkách v Orlických horách je

a)

1 509 m n. m.

dlouhá:

b)

1 602 m n. m.

a)

1 200 m

c)

1 754 m n. m.

b)

1 000 m

c)

1 500 m
Anna Marii dela Loura
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Těm, kterým by bylo líto, ţe
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Marie Vodičková

BERAN (21. 3. aţ 20. 4.)

slepě pozorujete stíny míhající se po zdech, kdykoliv kolem

Tíţí vás strach ze zvuků, které se ozývají

projede auto, které svítí předními dálkovými světly na

v pozdějších hodinách, kdy uţ slunce není?

všechny strany. Ale i přes to všechno se snaţíte večer co

Zapomeňte na ně. To určitě jeden z vašich

večer zavést proud i smysl myšlenek úplně jiným směrem,

sousedů z chodníků odsekává snad uţ poslední

neţ protéká vaší hlavou. Sníte totiţ o tom, ţe sníte co největší

pozůstatky ledu a sněhu. Jak uţ jste svěţí a probuzení ze

mnoţství něčeho ohromně nezdravého. Začněte třeba

zimního spánku, začínáte sebou šít na všechny strany.

v řeznictví, pokračujte přes uzenářství a zakotvěte v cukrárně.

Přestaňte provokovat vašeho milovaného tím, ţe lepíte po

PANNA (23. 8. aţ 22. 9.)

ovoci anebo po jiných věcech po domě samolepky s cenami.

Jako malé děti jste mívali strach z pavouků,

Iritovaná osoba sice projde kolem mísy s ovocem, cenovku

netvorů přeţívajících pod postelí, delfínů, avšak

odlepí, ale nebude tomu tak pokaţdé. Jednou to přece musí

i z koňského salámu. Doba se změnila

vyšumět.

a s ní i vaše „vzbuzovače“ nejistoty, strachu.
BÝK (21. 4. aţ 21. 5.)

Řešit se to pokusíte buď úkryty pod peřinou (jako kdysi),

Je-li váš ţivot natolik ochuzen, ţe vám nebyla

nebo jak sami uznáte za vhodné. Nezkoušejte se však

nadělena ţádná úchylka, zkuste dělat věci, které

něčemu vzepřít. Stejně jste tak unavení, ţe jste celý text

vás v dané chvíli napadají. U některých to je třeba

přeskočili aţ na konec, na tuto poslední větu. No, ta věta byla

nutkání neustále se dotýkat kaktusů

předposlední a nemá tady co dělat, je tu jen na zaplnění

a následně zjistit, ţe to bolí. Více však zabolí zjištění, ţe

místa.

OBJÍMAT se kaktus nedá uţ vůbec a musíte tak pro tento

VÁHY (23. 9. aţ 23. 10.)

poţadavek shánět lidského dobrovolníka.

Někdy je potřeba zachovat si tu nejobyčejnější

BLÍŢENCI (22. 5. aţ 21. 6.)

památku po někom, koho uţ nikdy nespatříte.

Ani trochu vám nesedí přizpůsobování se dané

Ať je sebehloupější, věnujte jí pozornost

kultuře a zkoušení nových věcí, odlišných od

a svou péči, kdyţ bude zapotřebí. Váhám se

těch, na které jste byli zvyklí. Na vlastní kůţi si to

doporučuje koupit si citrónovník, přestat pít kávu, mýt se jen

vyzkoušíte uţ brzo, během léta. Také jste přijali

mýdlem – přestat pouţívat sprchové gely, začít více číst,

nečekanou výzvu a s přehledem plníte sázku, která trvala

přestat proţívat všechno, co se děje ve škole, skončit se

něco kolem tří týdnů. Přetrpěli jste to, i kdyţ si to nechcete

závislostí na internetovém připojení a s ním spojené

přiznat. Se ctí prohráváte. Pro některé jste však vítězem.

komunikaci a také si začít zpestřovat denní program. Váš

Často navštěvujte květinářství, domovy svých blízkých a své

nudný ţivot by hodně rychle potřeboval změnu. Začněte

zapomenuté příbuzné, ke kterým zas tak daleko nemáte.

v březnu.

RAK (22. 6. aţ 22. 7.)

ŠTÍR (24. 10. aţ 22. 11.)

Očividně se nudíte, coţ mi trochu neleze do

Ţe vám konečně začaly jarní prázdniny

hlavy. Copak jste přehlédli tu krev překypující

a vy si plánujete celý čas relaxovat? Omyl!

energií, která proudí ve vašich ţílách?

Teror, který NEpředstavuje škola, vám teprve

Samozřejmě všichni Raci se nemohou cítit stejně

začíná. Vaše zlozvyky se táhnou s vámi.

svěţí. Jste-li oním znaveným Rakem zrovna vy, potom určitě

V kaţdém místě, v kaţdém čase, za všech okolností. Uţ i kouř

máte tiky v pravém oku a samou únavou a trochu ve stresu

z cigaret se vám zaryl hluboko pod kůţi. Ovšem jste-li

uţ jen čekáte na spatření jednoroţce, kterému se pod

nekuřák, berte tuto předpověď hvězd jako metaforu. S tím,

nohama třpytí hvězdný prach. Při zjevení nějaké nadpřirozené

co v (ne)poslední době děláte, se perete uţ dlouhou dobu.

bytosti v reálném ţivotě je vám doporučeno jít si okamţitě

Odreagujete se jen u jídla a spánku, protoţe v březnu pojede

lehnout a zůstat ve vodorovné poloze minimálně osm a půl

váš mozek na plné obrátky.

hodinky. Odborníkem odzkoušeno.

STŘELEC (23. 11. aţ 21. 12.)

LVI (23. 7. aţ 22. 8.)

Kaţdá věta v tomto textu je individuální. Nemá

Mrazem vám popraskaly okenice a vy jen

návaznost k předešlé či následující. Buďte na

s drkotavými zvuky vycházejícími z vašich úst

tom také tak, co se týče vašich vztahů. Nic není

pravda, jste obklopováni lţí. Lţe vám i pan profesor, kdyţ

přímo pod nos. Z Jupiterova naklonění k dalekému Merkuru

vám tvrdí, ţe dané učivo v ţivotě budete potřebovat. To, co

se tato situace dala naprosto přesně vydedukovat.

se ve škole naučíte, budete ve stáří potřebovat, proto se učte.

RYBY (21. 2. aţ 20. 3.)Výstraha pro ryby!

Neučte se však kaţdý den, na to Střelci nemají paměť. Paměť

Opravdu uposlechněte toto upozornění

máte senzační, hlavně co se týče vzpomínek. Zavzpomínejte

týkající se vašeho znamení a míst, kterým

proto, co jsem psala v první větě.

byste se měli vyhýbat. Těmi místy jsou hlavně

KOZOROH (22. 12. aţ 20. 1.)

vysoké či niţší budovy s nesprávně

Za okny se ozývají silné blesky, psi začínají výt,

udrţovaným výtaţným zařízením nebo-li výtahem. Mohlo by

sníh taje a vzniklá voda pozvolna odkapává na

se stát neštěstí v podobě strmého pádu dolů na principu

parapet. Toto se pochopitelně nestává jen

Newtonova gravitačního zákona. V případě všech Ryb

Kozorohům. Těm se jen nečekaně honí hlavou

narozených v sudých datech měsíce března se sesune něco

myšlenky na rajské jablko. Není to jen tak obyčejné jablko

jiného. Jestli to bude vztah či školní povinnosti, to záleţí jen…

z nějakého rozšířeného obchodního řetězce, na které Berani

na hvězdách samozřejmě. Vy s tím nemůţete nic dělat.

neustále lepí cenovky a provokují tím Lvy, ale je to jablko

SPOLEČNÝ HOROSKOP

poznání a pokušení. Pro vás momentálně lákavé. V brzké
době se chystáte vystoupit z řad morálně zachovalých

Vodnáři, vy se pokuste jít z cesty všem Rakům a Štírům,

osobností a lehce se ztratit v davu většiny.

protoţe jsou váţně nebezpeční. Ale i oni si musí dávat pozor,
a to na Ryby, které mají v měsíci březnu privilegia. Váhy by

VODNÁŘ (21. 1. aţ 20. 2.)Kdykoliv projdete

se měly obávat stísněných prostor osobních a nákladních aut,

kolem kuchyňské linky, s opatrností kontrolujte

Panny naopak rozlehlých končin plných samoty.

noţe, struhadla, hrnce na guláš. Stane se, ţe

O Blíţencích se nemá cenu nějak blíţe zmiňovat, jelikoţ jsou

některá z těchto tří věcí zmizí, a to pro vás

připraveni na všechno právě teď. Teď taky. Býci s Berany by

znamená špatný konec. Buď zjistíte, ţe máte

chtěli soupeřit a porovnávat síly. Lvi začátkem jara naopak

mezi sebou vraha, který vás chce nemilosrdně rozsekat na

síly ztrácejí. Kozorozi, rozsvěcejte si prosím světlo, kdyţ jdete

malé kousíčky a ve vakuových sáčcích propašovat za hranice

na záchod (nebo se jen napít), protoţe reakce Střelce po

na černý trh. Ovšem druhá moţnost je, ţe se někdo chystá

náhlém probuzení je zcela jasná.

uvařit guláš. Ani to není moc příjemné, jste-li vegetariáni
a oni vám bezmyšlenkovitě naservírují libové hovězí maso

Verča

Za toto číslo bych chtěl velice poděkovat těm, kteří

Drabble na úplný závěr:

se podíleli na jeho grafické úpravě, tj. Jarmile Janákové,

Prohlašuji, ţe zajisté souhlasím se všemi body

Davidu Hanušovi, Láďovi Kubištovi i Janu Praţákovi, kteří pro

školního řádu, včetně často omílaného pravidla, ţe hodinu

toto číslo udělali opravdu mnohé.
Dále všem redaktorům, jiţ museli snášet mé

končí učitel (a ne zvonění), ale kdyţ se po vystání fronty

průpovídky, především Terezce Hrudové, která napsala podle

dostanete k jídlu v 13:51 a Paní vás uţ netrpělivě v 13:54

mého skvělé strašidelné příběhy do speciálové části časopisu.

vyhání z jídelny, protoţe: „Vy si jako nechcete značit?! Za

A v neposlední řadě mojí mamince, za pomoc při úklidu

chvilku to vypneme!“, asi není zcela všechno úplně v pořádku.
A je velice hezké, kdyţ po studentech kantor

kuchyně (viz: Co se v mládí naučíš, aneb překvap přátele).

vyţaduje průběţnou přípravu z hodiny na hodinu, protoţe se

Závěreční titulky:

ţáci donutí doma učit a něco se tak opravdu naučí, ale pouze,
alespoň podle mého, pokud jim sám jde příkladem

SVOBODU!
STOP ACTA!
SVĚTOVÝ MÍR!
SEM S LÉTEM!
ŠKOLNÉ ODMÍTÁME!
PŘÍMÁ VOLBA… NO TO BUDE!
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a neporušuje školní řád. Ajaj.
Dempsey bez Makepeaceové
Správné řešení rubriky TESTY A KVÍZY: 1c, 2a, 3b, 4a, 5b,
6b a SUDOKU:

Nyní bych vás chtěl utvrdit ve vašich domněnkách, či vysvětlit, proč vlastně E. A. X? Tento speciál jsme postavili na jisté
dávce tajuplnosti a záhadnosti. Tímto se tedy vysvětluje písmenko X, které je nejčastěji pouţíváno jako symbol pro něco neznámého
či neodhaleného. A proč E. A. ? Protoţe o kom jiném bychom se měli zmínit v hororovém speciálu Gympláka, kdyţ ne o Edgarovi
Allanovi Poeovi. A jak můţete vypozorovat z ankety, jeţ byla zveřejněna v předminulém čísle, mnoho ouštáků ho nikterak dobře
nezná. Proto jsme se rozhodli, ţe vám tohoto literárního vezíra trochu přiblíţíme:

Edgar Allan Poe (1809 Boston – 1840 Baltimore)
Byl americký romantický básník, prozaik, literární teoretik, kritik a v neposlední řadě esejista; zakladatel detektivky (jako
první vytvořil postavu detektiva – amatéra) a hororu. Je mistrem literatury hrůzy, přičemţ děs většinou nepramení z nadpřirozena,
ale ze zla vycházejícího ze samotných lidí. Mezi největší kvality jeho díla patří um mistrovsky zachytit stav osoby, která příběh
vypráví.
Zajímavé je, ţe Poe netvořil „umělecky“, nechrlil slova na papír v náhlém opojení pod vlivem múz
a inspirace, ale postupoval racionálně – jako při tvorbě baladické básně Havran. Ta je notoricky známá refrénem
„nevermore“ (překládaným jako „nikdy víc“ či „víckrát ne“). Neodbytný havran (=symbol smrti) usazený na bystě
bohyně Athény (=symbol moudrosti) odpovídá na všechny otázky zoufalého mladíka (zdrceného smrtí své mladičké
milé Lenory) „nevermore“. Nad láskou vítězí smrt, kterou nelze pochopit, a s takovým světem se není moţné vyrovnat.
Při psaní tohoto díla si Poe nejprve určil cíle a podmínky (jak má být báseň dlouhá, jak má působit, kolikrát se má
opakovat úderný refrén apod.), jejichţ plněním posléze došel k hlavnímu námětu a myšlence.
Z dalších známých děl jmenujme hororové povídky Jáma a kyvadlo a Černý kocour.

Bart Simpson jako
Havran v Halloweenském
díle seriálu Simpsonovi.
 Matt Groening

E. A. Poe byl synem kočovných herců. Otec byl alkoholik a opustil matku jiţ před Edgarovým narozením. Po její smrti se
sirotka ujala rodina Allanových (odtud prostřední jméno). Nějaký čas bydleli v Liverpoolu – a tajemnost Anglie provázela Poea po
celý ţivot. Uţ na univerzitě ve Virginii měl Poe problémy s alkoholem a hráčskými dluhy. Z vojenské akademie byl pak jako
nedisciplinovaný voják vyloučen. V roce 1836 se oţenil se svou třináctiletou sestřenicí. Roku 1845 uveřejnil Havrana, který doslova
ohromil tehdejší veřejnost. Poe tehdy zaţil krátké období slávy. Po smrti své mladičké manţelky v roce 1847 se však dostal do
duševní krize. Alkohol a drogy mu způsobovaly intenzivní stavy deprese (pokusil se i o sebevraţdu), později ztratil zaměstnání
šéfredaktora časopisu Southern Literary Messenger. Dluhy jej uvrhly do zoufalé bídy. Na podzim 1849 byl po rvačce v baltimorské
hospodě nalezen opilý (a zřejmě i pod vlivem drog) na chodníku. Z kómatu se po celé čtyři dny neprobral. Zemřel na překrvení
mozku 7. října 1849.
zdroj: wikipedia.cz,
Vladimír Prokop: Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče),
hodiny literatury v 7. B

A o hrůzostrašné povídky
do časopisu Gymnázia Ústí nad Orlicí
se postarala Terezka Hrudová.
Kresbami doplnila Jarmila Janáková.
Byl velice horký večer, a tak jsme se s kamarády a mým idolem Michalem vydali vykoupat k jezírku, které se nachází
nedaleko naší malé vesnice. Cestou jsme si vyprávěli velmi podivný a strašidelný příběh, který se váţe k onomu místu. Prý tam kdysi
přistáli mimozemšťané a unesli všechny ryby i s několika lidmi, kteří tam zrovna byli. Nikdy uţ je nikdo nespatřil. Velmi zajímavé na
tom je, ţe ryby jsou tu přesto pořád. Kdyţ jsme se chystali koupat, zjistila jsem, ţe nemám plavky, které jsem si s sebou určitě
sbalila! Poprosila jsem Marcelu, jestli by mi je nepomohla najít. Šly jsme tedy cestou nazpátek a dívaly se všude moţně, kde jsem je

mohla vytrousit. Zatím se značně setmělo. Najednou do tmy mezi
keři začaly prosvítat paprsky světla. Roští se rozestoupilo, za ním se
objevilo jakési divné stvoření a křičelo na nás se zvláštním
přízvukem: „Zmizte, tady nemáte co dělat!“. Ten hlas jsme si
okamţitě spojily s místní historkou a vyděšené jsme začaly utíkat
pryč. Ale řada kamarádů byla ještě u jezírka – a mezi nimi i Michal!
Všem hrozil únos mimozemšťany! Volali jsme jim, ať okamţitě
zmizí. Naštěstí uţ odešli, protoţe voda byla studená a mysleli, ţe
i my jsme se proto vrátily. Nazítří jsme našli v novinách článek
s velmi podivným názvem: „Německý vlastník lesa přistihl dva
nezvané hosty ve svém revíru!“. Ten pán nejspíš viděl víc příšer neţ
my, chudák. Štěstí je, ţe nikoho z nás neunesli, moţná jen ty ryby.
Zase. Od té doby nepochybujeme o existenci UFO.
Konečně víkend. Po všech těch pololetních
testech, které mají rozhodnout o závěrečné známce.
Člověk by neřekl, jak těţké tohle všechno je. Hlavně, ţe uţ
to máme za sebou. Teď bude nejtěţším rozhodnutím
výběr šatů na párty u spoluţáka Viktora.
V osm hodin čeká před barákem Hanka. Třikrát
zatroubí u oktávky, kterou má vypůjčenou od svého otce.
Tak to dělá vţdycky. Venku mrzne a já pomalu vycházím
ze dveří. Mám boty na platformě, černou minisukni,
barevné tílko a přes ramena přehozený kabát. Ideální
oblečení do tohohle bláznivého počasí! Opatrně
docupitám k autu, docela se divím, ţe jsem neuklouzla.
Pozdravím Hanu a vyráţíme. Projíţdíme hlubokým lesem
a já vzpomínám na dětská léta, na časy, kdy jsme běhali
touto krajinou. A tady je. Viktorova velkolepá rezidence. Osvícená světýlky, která pouţíváme o Vánocích, vibrující hlučnou hudbou.
Při vstupu dostaneme obě do levé ruky program a do druhé sklenici vína. S údivem ve tváři si přečteme lístek. 00:00 – komunikace
se záhrobím. Pro sebe se zasměju. Nevěděla jsem, ţe Viktor je takový naiva, který věří duchy. Nechám to být a jdu se bavit. Hlasitá
hudba mi rozvlní boky a přidám se do davu tančících lidí.
Čas neúprosně utekl a my se dostali do části programu, kdy budeme sedět v kruhu a drţet se za malíčky. Více neţ třicet lidí
dřepí tiše na zemi a opakuje větu „A prosím ducha, aby jim dal znamení.“ Já, Hanka a ještě dvě holky se vyvolávání neúčastníme,
protoţe v tyhle věci nevěříme. Najednou, zničehonic zhasne svíčka. Pomyslím si, ţe je to jen náhoda, ale náhle se otevře okno,
většina lidí začne vřeštět a utíká pryč. Musím se smát, kdyţ vidím ty vyděšené obličeje, a je mi jasné, ţe to všechno byl vtip. Viktor za
námi přijde a má panický výraz v očích. Oznámí nám, ţe máme jít domů a ţe máme být opatrné, protoţe neodvolali ducha
a rozpojili jejich magický útvar. Snaţím se mu nějakou vtipnou větou vysvětlit, ţe my známe jeho tajemství, ale i tak nasedáme do
oktávky a odjíţdíme domů. Máme puštěnou hudbu a zpíváme, ale najednou začne Hana prudce brzdit. Do něčeho jsme narazili.
Zastavíme a okamţitě vybíháme z auta. Celý předek je poškozený, ale nikde nevidíme to, co se s námi střetlo. Baterkou svítíme po
okrajích silnice, ale nic nevidíme. Podle způsobené škody to muselo být velké a tím pádem i dobře viditelné. S černým svědomím
a poškozeným vozem odjíţdíme domů. Odpoledne mi zběsile zvoní telefon. „Jano, Jano! Představ si, jaký se mi zdál zlý sen. Kdyţ
jsme včera jely domů, tak jsme se s něčím srazily, ale nevěděly jsme, s čím. Jako musím říct, dost hustej sen!“ Nechápavě zírám do
zdi – vţdyť se to přece stalo! Snaţím se to Haně vysvětlit, ale ona tvrdí, ţe na autě není ani škrábanec. Asi váţně sen. Ve všední den
ráno všude slyším konverzace o sobotním večírku, dozvím se, ţe ten, koho vyvolávali, byla Viktorova babička, kterou tady srazilo
auto, a řidič z místa nehody odjel a nikdy nebyl dopaden. Nenašla se ani hlava té ţeny a povídá se, ţe její duch bloudí po lese
a naráţí do aut. Po své zkušenosti věřím na jakékoli „bláboly“ o nadpřirozených bytostech. A co vy?
Jedu po poloprázdné silnici E55. Ţaludek hlasitě protestuje proti hladovění, ale já nechci zastavovat někde, kde hrozí, ţe se
na mě vrhne téměř nahé individuum ţenského pohlaví. A ţe jich u krajnice stojí! Nakonec nacházím vcelku příjemně vyhlíţející
hostinec na kraji malé vesnice.
Hospůdka se ukázala jako dobrá volba. Nejenţe se v okolí nepohybovaly lehčí děvy, ale dokonce i jídlo bylo poţivatelné.
Odnepaměti jsem měl v oblibě guláš, jenomţe moje manţelka ho vţdycky zkazila takovým způsobem, ţe uţ jsem ho dlouhá léta
nejedl. Proto jsem si objednal gulášek se šesti knedlíky. Během zdlouhavého čekání na jídlo se začtu do novin. Nedozvídám se
z nich nic nového. Vláda je pořád neschopná a politici pořád kradou. Párkrát mne od čtení vytrhuje náznak výkřiku. Nevěnuji tomu
však ţádnou větší pozornost. Na výkřiky úplně zapomínám v okamţiku, kdy mi na stůl poloţí talíř s doutnajícím gulášem. Myslím, ţe

se rozplynu štěstím! Ta vůně! A co teprve ta chuť!
Plně si vědom toho, ţe do kuchyně mají lidé
vstup zapovězen, sahám po klice dveří, které vedou
právě do oné místnosti. Jsem skálopevně přesvědčen,
ţe z kuchaře vymámím recept a pak ho předám
manţelce. Otevírám dveře. Kuchyně je prázdná! Na
pracovní desce uprostřed místnosti stojí kotel
s gulášem. Ještě jednou ochutnávám. Stejně fantastická
chuť jako na talíři. Najednou si všimnu odřezků vedle
kotlíku. Zaseknu se uprostřed pohybu. S vytřeštěnýma
očima zírám na kousky kůţe a nehtů na stole. Přece ten
guláš nemohou vařit z lidského masa! „Člověče, co tu
vyvádíte?!!!“, ozve se za mnou. Bleskurychle se otáčím
a pohlíţím na kuchaře s lidskou nohou v náručí. Má domněnka se potvrzuje. Kuchař hází nohu na zem a rozbíhá se za mnou. Sotva
mne chytí, zacpává mi pusu a sdělí mi: „Poslyšte, pane, můţete jít, ale to, co jste tu viděl, to musí zůstat mezi těmito zdmi! Je to
jasné?“ S těmito slovy mne pouští, bere ze země nohu a jde zpět ke kotlíku.
V panice vybíhám z kuchyně, proletím restaurací a vzápětí rozráţím dveře ven. Na minutku mne oslní měsíc. Dnes je jasná
noc. Příliš krásná na nekalé činy. Některým lidem je to úplně jedno. Důkaz se nachází přímo za mými zády. Běţím k vesnici. Hned
u prvního stavení zvoním jak na lesy. Přichází mi otevřít pán ve slušivém ţupanu se ţlutými slony. Překotně mu vysvětluji, čeho jsem
byl svědek. Muţ po celou dobu zachovává kamenný výraz. Kdyţ domluvím, usměje se a ptá se: „A neříkali vám tam náhodou, ţe to
nemáte nikde šířit?!“ Jako ve zpomaleném filmu sleduji, jak sahá do kapsy, vytahuje z ní nůţ, který mi vzápětí projede do těla jako
do másla. Vykulím oči. Nikdo mi ani nemusí říkat, co se stane s mým tělem. Vím, ţe v rakvi nespočine…
Před šesti lety jsem jela s manţelem z Harrachova. Byla
krásná zima a my se uţ za tmy vraceli z lyţování. Cestou jsme si
nostalgicky sdělovali záţitky z let, kdy neexistovaly lanovky. Najednou
zahlédnu v dálce postavu. Promnu si oči. Je celá zakrvácená
a ukazuje, ať zastavíme. „Fanouši, zastav, ta ţena potřebuje pomoct.“
To ho to nenapadne samotného?
„Jaká ţena?“
„Támhle, ta zraněná, jeţiši. Jsi slepý?“ Copak ji váţně nevidí?
„Já jsem zcela v pořádku. Ale ty se chováš jako blázen,“ podíval se na
mě vyčítavě. „Nikdo tam není.“
Coţe? Nejsem blázen!!! Stojí tam ţena a potřebuje pomoct. Prosím
Fanouše, aby zastavil. Všemoţnými triky ho přesvědčuji. Konečně mě
poslechl. Vyběhnu z auta a běţím za tou ţenou. Ukazuje mi, ať jdu za
ní. Volám záchrannou sluţbu, policii, hasiče – a můj manţel sedí bez
hnutí prstu v teple! Po příjezdu policejního vozu přesvědčuji jednoho
z muţů, ať se jde tam dolů podívat. Po několika minutách se vrátí,
ruce má od krve. Popisuje, co našel dole: „Auťák nabořený do
stromu. Skoro rozemletý na kusy. Řidič to nezvládl. Byli tam mladí
rodiče s dítětem. Bohuţel, všichni mrtví.“ Poprosí mě, abych mu řekla, jak ta ţena, co mě naváděla k tragédii, vypadala. Údajně to
byla ta samá ţena, které leţela zaklíněná mezi troskami auta. Není divu, ţe jsem se se svým manţelem rozvedla. Kdyţ si představím,
ţe by byly ušetřeny ţivoty tří lidí, je mi do pláče.
Znáte to, podzim, období hallowenských strašidel a mejdanů. Zrovna
mně se minulý rok, právě na přelomu října a listopadu stala takový hrozná věc.
Bylo zrovna 31. října kolem páté hodiny odpoledne a naše parta se rozhodla
uspořádat dýňový večírek. Měli jsme přijít v maskách, přinést s sebou nějaké
občerstvení a zajistit hudbu – a vše mohlo vypuknout. Úţasně jsme se bavili, ale
bohuţel jen do doby, kdy vypadl proud a všechno oněmělo. Uklidňovali jsme se
tím, ţe je to jenom proud, ale přitom jsme všichni měli strach, ţe jsme probudili
nějaké zombie. Do toho ticha začala přijíţdět auta, která zastavovala před domem,
kde se to celé konalo. Bušilo nám srdce, nevěděli jsme, co se stane. Najednou
někdo vyrazil dveře. Nastal hrozný zmatek a všude se ozýval křik. Omdlela jsem,
od té doby mám okno. Asi nás napadla banda ze záhrobí.

Po roce jsem ale našla výstřiţek z novin, který se mi nějak nezamlouval. Psalo se v něm o nelegálním pěstování velkého mnoţství
marihuany a o gangu, který byl přesně v ten den dopaden. Dodnes nevím, co si mám myslet. Všichni kamarádi z té party zmizeli, prý
do polepšovny, ale to se mi nechce věřit.
Často slýchávám větu, ţe na
kaţdého jednou dojde. Ale nikdy mi nikdo
neřekl, KDY má na někoho dojít. Znám příběh
o muţi, který spáchal trojitou sebevraţdu
a i přesto přeţil. On totiţ přišel úplně
o všechno, neměl pro co ţít, a proto se
rozhodl, ţe si vezme ţivot. Důkladně se
připravil, aby si byl opravdu jist, ţe jeho
trápení skončí. Spolykal celou krabičku
prášků na spaní, vzal si provaz a pistoli a svou
poslední cestu směřoval na most u jeho
města. Tam si dal na krk smyčku a druhý
konec provazu pevně přivázal k zábradlí.
Odrazil se a skočil. Při výskoku se chtěl střelit
do hlavy, ale kulka zasáhla lano, ke kterému
byl přivázán. Dopadl tedy do řeky pod mostem. K jeho štěstí byla ta voda propojena s kanalizací, takţe kdyţ se nalokal, jeho ţaludku
to moc dobře neudělalo a všechny prášky na spaní vyvrátil. A právě v tu chvíli ho míjela výletní loď s turisty, kteří ho zachránili. Jeho
čas evidentně ještě nepřišel. Stal se ředitelem jedné velmi prosperující firmy. Sice na tom není nic strašidelného, ale zamyslete se,
jestli chcete přijít o všechno dřív, neţ se všechno obrátí k lepšímu.
Jednou jsem zůstala sama po škole. Mám odjakţiva ráda
pořádek, a tak jsem uklízela po naší velmi nepořádné třídě. Tou
dobou uţ ve škole nikdo nebyl, a protoţe byla zima, brzy se stmívalo.
Venku byla tma, jen zářivky slabě problikávaly cestu do šaten. Kdyţ
jsem si sundávala bačkůrky, uslyšela jsem šramot. S rozbušeným
srdcem jsem se rozhlédla kolem sebe. Ve dveřích naší šatny stála
vysoká postava. Nejdřív jsem si myslela, ţe to je školník, ale z omylu
mě vyvedla černá kápě, kterou měla osoba na sobě. Dlouho jsem na
ni bez dechu zírala. Pak se začal stín oddalovat. Kdyţ jsem se
vzpamatovala a obula, odcházela jsem rychle ze šatny, ale stačila
jsem si ve spěchu všimnout krve na zemi. Vydala jsem se po těch
rudých kapkách a připravovala se na nejhorší. A najednou jsem to
uviděla. Bylo tam. Celé rozdrásané. Bez vnitřností. Bez srdce. Kolem
kaluţ krve. Nevinně tam leţelo. Tělo. Tělo malého, bílého králíčka.
Nelenila jsem a venku před školou jsem mu udělala pěkný hrobeček.
Moţná to mělo nějakou spojitost s postavou, a proto se bojím, ţe
příště dopadnu jako on.

