Drazí čtenáři,
pomalu, ale jistě se blížíme do finiše. Osud Gympláka v příštím roce je ve hvězdách. Bohužel ani v nich ne, spíše v rukou
nějaké pilné skupinky mladších studentů. Nenápadně tímto prosím naše češtináře, aby zkusili pár svých žáků (nenásilně)
popíchnout.
Zatím však ještě nesmutněme. V dubnovém, zeleném, velikonočním čísle se kromě bílých kraslic v nadpisech (které jsou
podle mne opravdu znamenité) můžete kochat taktéž již v minulém čísle slibovaným úžasným FOTOSTORY. Do sváteční tématiky
jsme naladili taktéž POSLEDNÍ MÓDU, HOROSKOPY a nezapomněli jsme ani na otázky do ANKETY.
V průběhu měsíce jsme Gympláka již podruhé (tak jako minulý rok) přihlásili do krajského kola celorepublikové soutěže
školních časopisů a novin. Netěšíme se pouze na to, jak dopadneme letos, ale hlavně na možnost prohlédnout si pár dalších
studentských liter od našich kolegů v kraji, které nám budou k dispozici na tzv. Bambiriádě, jež se uskuteční v Chrudimi. Již minulý
rok si dva zástupci naší redakce při ní mohli vyměnit zkušenosti s ostatními žurnalisty.
Nejdůležitější věci už víte, kdybych si náhodou na něco vzpomněl, dočtete se ve SLOVĚ ZÁVĚREM.
Hezké chvíle při pročítání Gympláka,
YODA

Dunajské řezy na malý plech
Vymastíme a vysypeme malý plech. Zapneme troubu. Vyšleháme 2 vejce, 8 dkg cukru, 125 g hery (tedy polovinu celé),
75 ml mléka. Poté přidáme 15 dkg polohrubé mouky a ½ prášku do pečiva. Polovinu těsta vylijeme na plech, do druhé poloviny
přidáme 1 lžíci kakaa a navrstvíme na světlé těsto. Pokrájíme kompotované meruňky a poskládáme na těsto – lehce
přimáčkneme. Pečeme asi 30 minut na 180 stupňů. Po vychladnutí přelijeme krémem z ½ balíčku pudingu ve 125 ml mléka
a 5 dkg cukru krupice, který svaříme a vychladlý zašleháme do 125 g másla a přilijeme rum! Můžeme dozdobit čokoládou.
Je to hned a je to fakt dobré. Tak s chutí do toho!
Danka Tomášková
Zážitky jednoho redaktora, kuchaře už ne takového amatéra: Desert může být pro některé začátečníky kvůli své dlouhé přípravě
nepříjemný (alespoň mně to poměrně trvalo). Především patlání hlavního těsta, u kterého musíme pamatovat na to, jak moc je
důležité heru řádně nakrájet před tím, než ji vhodíme do mísy na šlehání. Asi (spíš určitě) ani vysoce silný elektrický šlehač by
nedokázal celý kus zpracovat. Dále si nakrájíme meruňky (já sám jsem pekl s kompotovanými broskvemi a domnívám se, podle
reakcí blízkých, že jsem tím nic nezkazil). První část máme tímto úspěšně za sebou. Můžeme si během pečení uklidit nádobí, pustit si
rádio a než se nadějeme, akorát máme hlavní pilíř buchty upečený. Podle receptu necháme vychladnout a zatím si připravíme krém
ze směsi tvořené pudingem, mlékem a cukrem, kterou před vařením řádně promícháme (nejlépe v šejkru). Polijeme na vychladlinu
a pokud jsme dosáhli plnoletosti, můžeme přilít kapku rumu. Na závěr mohu jen potvrdit slova paní Tomáškové: „Je to fakt dobré.
Tak s chutí do toho!“

BALETKA

Na jaře, když slunce hřeje, tisíc malých sluníček se rozesměje. Co je to?
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Tajenka na konci Gympláka.

Marie Vodičková

Jak se dá pomocí vody získat světlo? Umyjete okno.
Kolik zubů má mít správná tchýně? Dva. První, aby otevírala
zeťákovi pivo, a druhý, aby ji pořád bolel.

čase se potkají a jeden se ptá druhého: „Tak co, jak jsi
spokojen s novým bydlením?“ – „Ale docela dobrý, jen jsem
při koupi nějak přehlédl nápis nekuřáci, takže když si chci
zapálit, musím chodit ven.“ – „No, to je ještě dobrý, to já

Pepík sáhne Mařence pod sukni a udiveně se ptá: „Ty jsi také
chlapeček?“ – „Ne,“ odpoví Mařenka, „já kakám.“
Jak probudíte žraloka z odpolední siesty? Zavoláte: „Muž přes
palubu!“

mám na WC nápis, že se nesmí používat, pokud je vlak
v klidu. Člověče, já než ho roztlačím, tak se poseru.“
„Sestro, odebrala jste tomu pacientovi krev?” – „Odebrala,
pane primáři, měl jí pět litrů…”
Potkají se dva kamarádi a jeden povídá: „Já už se na ty tvé

Jak se stáhnout z kůže? Download kuze.exe

rady kam na dovolenou vykašlu. Předloni jsi mne poslal do

V televizi při vědomostní soutěži se ptá moderátor soutěžící:
„Otázka z náboženství: Jak se jmenuje křesťanský spasitel
a jak se jmenují jeho rodiče?“ - Soutěžící se hluboce zamyslí
a odpoví: „JežišMarjáJózefe... tak to si teďkon nevzpomenu.“
České dráhy se rozhodly v rámci restrukturalizace rozprodat
svůj přebytečný majetek. Dva policajti si řekli, že toho využijí,
vyřeší svoji tíživou bytovou situaci a koupí si každý vagon. Po

Chorvatska a moje žena otěhotněla. Loni jsi mne poslal do
Francie a moje žena zase otěhotněla. Letos se s tebou
nebudu radit. Jedu na Kanáry a ženu si beru s sebou!”
Dva lordi jdou večer domů pěšky. Vidí, jak se k nim blíží parta
chuligánů, která je asi okrade. Jeden z lordů se zastaví,
vytáhne peněženku, vyndá 10 tisíc a dá je tomu druhému se
slovy: „Tady ti vracím ten dluh.”

www.vtipkazdyden.cz, www.vtipy.yin.cz

Ani v dubnu jsme nelenili a vyrazili jsme do terénu!
Určitě mi dáte za pravdu, že některé odpovědi jsou velice peprné.
Posuďte sami, ale hlavně zvolejme třikrát hurá za všeobecný rozhled alespoň některých dotázaných!
Co to jsou Velikonoce?

Horoskop je v Rytmu života

Svátky.

a předpovědi tam nejsou.

To je křesťanský svátek.
To je svátek, který slavíme na jaře.
Svátky jara.
To je svátek, kdy se slaví to, že kluci
chodí k dívkám a mlátí je
pomlázkami.
To jsou svátky jara.
Z pohanského hlediska to jsou svátky
jara, kdy si kluci vezmou pomlázky
a mrskají holky po zadkách. Jsou
symbolem plodnosti, úrodnosti a tak.
A z křesťanského hlediska se jimi slaví
zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Kdo se nedávno stal novým
prezidentem sovětského svazu?
Putin, zase?
Putin.
Sovětský svaz už není.
Putin.
Nikdo, ne? To bylo v Německu.
To nevím.
No novým, to už bude hodně dlouho.
Ale posledním prezidentem SSSR byl

čtvrtohory.
Jmenujte alespoň jednoho ze čtyř
synů Jaroslava Cimrmana.
Martin, Karel, Jaromír, Erben.
A neměl spíš jednu holku?
Nevím.
Neměl děti.
Josef.
Neměl děti. Myslím, že nemá čtyři
syny.
Zdeněk Svěrák.

Brežněv?

Kde leží Genovie?

To je takový ten všeuměl. Potápěč,

V Evropě někde, takový malý státeček

Svátek? Co? Ne?

archeolog, ale na jméno si

to je.

nevzpomenu.

To je vymyšlená země z Deníku

Jaký je rozdíl mezi horoskopem

Sovětský svaz už není.

princezny.

Gorbačov.

Nikde, to je nějaký blbý film.

a předpovědí?
Horoskop máme na delší dobu.
Horoskopem se snažíš zjistit
budoucnost na základě polohy hvězd
a předpověď můžeš mít klidně
předpověď počasí.
Horoskop, to je předpověď hvězd, jaký
nám předpovídají osud. A předpověď
je obecný pojem, kdežto ten horoskop
spočívá v tom, že nám budoucnost
předpovídají astrologové.
Horoskop se dělá podle postavení
hvězd a předpověď je například
počasí.
Horoskop, ten souvisí s vesmírem,
a předpověď je něco, co si nějaký
člověk myslí a prostě předpovídá
budoucnost.
Horoskop je z hvězd a předpověď je
počasí.
Horoskop se věští z hvězd, ze skleněný
koule nebo nalámaných kostí a
předpověď, tu považuji za serióznější.
Horoskop je na nic a předpověď je to
samý.

Kdo namaloval Macha
a Šebestovou?
Ježíš; si vzpomenu, ten – to. Tak ne.
Miloš Macourek… Tak to bude Adolf
Born.
Adolf Born.
Adolf Born.
To teda netuším.

To je jen z nějakého filmu, ze Shreka
asi.
Jo, ehm. To bylo v Deníku; někde ve
Francii.
Určitě ne v Rusku, já bych řekla, že by
to mohlo ležet někde v Rusku anebo
na Ukrajině.
Někde na Měsíci?

To bych si mohla vzpomenout (smích),

V kterém měsíci tohoto roku má

ale nevzpomenu.

vystoupit ČR z EU?

To byl Mucha. Ten maloval takový ty

Máme vystoupit? Květen?

geometrický tvary…

To si děláš srandu, ne?

Nevím.
Kdy skončilo období čtvrtohor?
Teprve skončí 21. 12. 2012.
Před dlouuuhou dobou.
My jsme teďka ve čtvrtohorách.
4000 let před naším letopočtem.
Nevím. Ještě teďka jsou… no to asi
ne.
To ještě neskončilo.
Ještě pořád jsou?
Neskončilo, to ještě furt je, ne? Ty

V žádným.
Nevím o tom, že by měla vystoupit.
To jsem četla, to má být teďka někdy
brzo, myslím, že v březnu.
V květnu.
Dyť tam ještě nevstoupila. Ne, ale
ještě prostě nemáme euro.
Tak nevystupuje.
O tom jsem teda ještě neslyšel.
Klaus už to v tom Chile podepsal? No
potěš.

Kdy došlo k tzv. zmrtvýchvstání

Nevím.

to hodně dávno, před mnoha lety.

Ježíše Krista?

V pátek ho ukřižovali, v sobotu ležel,

Na Vánoce. 24. prosince.

Roku 33 našeho letopočtu.

v neděli vstal.

Velikonoce?

Na Velikonoce?

Na Velikonoce.

To je velikonoční neděle.

Momentík. Ježíš. Jako rok? Hm. Bylo

Skupina

V souvislosti s vyhlášením výsledků ankety Zlatý
slavík jsem vyhlásila podobnou anketu ve všech třídách,

9

které mají hudební výchovu. Studenti dávali hlasy svým

8

oblíbeným interpretům ve třech kategoriích – zpěvák,

7

zpěvačka a skupina roku. Nominace nebyly zveřejněny,

6

každý hlasoval podle svého vkusu. Gymplák vám přináší

5

sumarizované výsledky.

4

Lenka Barvínková

3
2

Zpěvačka

9
8

7

Lucie Bílá
Ewa Farna
Aneta Langerová
Lucie Vondráčková
Gabriela Gunčíková

YODA

Kabát
Nightwork
Chinaski
The Tap Tap
Pony expres
Kryštof
Mandrage
Morčata na útěku
Žlutý pes
Decapoda

1
0

9
5
3
3
1

6
5
4
3
2
1
0

Zpěvák roku
14
12
10
8
6
4
2
0

Karel Gott
Vojta Dyk
Jaromír Nohavica
Ivan Mládek
Petr Kolář
Dan Landa
Tomáš Klus
Michal Hrůza
David Deyl

14
4
1
1
1
1
1
1
1

9
6
3
1
1
1
1
1
1
1

V dubnovém čísle jsem se rozhodla pro rozhovor s renesančním člověkem.
Tomáš Töpfer je nejen vynikajícím hercem, ale také zvládá mnoho jiných profesí.
A nejen na práci byly směřovány mé otázky.
1. Jak vzpomínáte na svá školní léta? Byl jste spíše šprt

bych zcela určitě byl deportován do koncentráku a s největší

nebo komik třídy?

pravděpodobností bych už vám dnes nemohl odpovídat na

Šprt jsem rozhodně nebyl. Učil jsem se rychle a ještě ve škole

otázky.

jsem většinu úkolů na příští den udělal o přestávce. Komik
třídy asi taky ne, ale kdykoliv se organizovala nějaká besídka,

6. Vaše osoba je známá svým pracovním vytížením. Jste

divadlo, scénka, byl jsem u toho.

ředitelem Divadla Na Fidlovačce, kde také hrajete

2. Co Vás přivedlo k herectví?

dalších aktivit. Jak to všechno stíháte?

Nejspíš to, že tatínek byl za války v terezínském ghettu. Byl

Z legrace odpovídám, že kdybych nemusel novinářům

kuchařem a hrál na půdě amatérské divadlo. Bratr je

odpovídat na otázky, jak to všechno stihnu, stihnul bych toho

kuchařem a já hercem, takže jsme si dvě tatínkovy amatérské

daleko víc.

profese rozebrali.

a režírujete. Jste senátorem, podnikáte a máte spoustu

7. Nestává se z vás workoholik?

3. Měl jste nějaké herecké vzory?

Nebojte se. Umím odpočívat. Najdu si čas na rybaření i na

Ne. Vzory tak, abych se je snažil napodobit, nikdy. Velice jsem

přátele. Důležité je mít kolem sebe dobré spolupracovníky.

si vážil svého profesora Rudolfa Hrušínského a miloval jsem

To je hlavní náplní práce manažera a já mám opravdu dobrý

herectví Huga Haase a Jana Wericha, se kterým jsem měl tu

tým.

čest se jednou setkat
i osobně.

8. Jak přijímá Vaše

4. Vaší nejznámější

rodina? Nevyčítá Vám

rolí je

tolik práce?

nezapomenutelný

Moje rodina je vlastně

strážmistr Arazím

jen moje žena a pejsek.

z Četnických

Dcery jsou už více než

humoresek. Bavilo

dospělé. Dvě z nich žijí

Vás natáčet tento

v USA, takže se vídáme

seriál? Prozradíte

jen občas a žena je

nám nějakou

trpělivá a stará se o mě

perličku ze zákulisí?

i o dům.

Bavilo mě to moc,
protože tak rozsáhlou
práci, která trvala osm
let, jsem ještě nikdy
nezažil a asi už nezažiju. Těch veselých historek z natáčení
moc není. Pokud není veselé to, že jsme se na cestách do
Brna a zpět dvakrát vybourali a jednou nám dokonce uletělo
i kolo.
5. Chtěl byste žít za první republiky?
Určitě ne!!! První republika byl asi hezký čas rozmachu
Československa po jeho založení a po překonání krize
počátku třicátých let to mohla být chvíli i idyla, ovšem pak
přišel Hitler, Mnichov, protektorát a Norimberské zákony a já

pracovní nasazení

9. Když máte čas,
čemu se věnujete ve
svém volnu?
Nejraději rybaření
a hlavně si vždy udělám čas na své přátele, se kterými se
večer scházíme na večeři a povídáme si. Zdraví a dobří
přátelé je to nejcennější, co máme. Nesmím ještě zapomínat
na lásku, ale to už je hodně soukromá věc.
10. Jak vypadá normální den Tomáše Töpfera?
Nemám normální dny. Každý je jiný. Když točím někdy mimo
Prahu, vstávám třeba v půl páté ráno. Když ne, je to ohromné,
protože mohu spát až do osmi. Pak následuje většinou
zkouška v divadle do dvou, pak úřadování, odpoledne

dvakrát v týdnu škola (učím na DAMU). Někdy odpolední

14. Baví Vás dělat senátora, když vidíte, co se děje

zasedání v Senátu, večer představení a pak ještě doma sedím

v politice?

u počítače a vyřizuji denní agendu. Jindy zase je zasedání

Právě proto jsem se Senátorem stal. Nenadávám v hospodě,

v Senátu většinou celý den, které končí v sedm a pak rychle

nekritizuji a nežvaním. Pokouším se změnit to, co změnit

na představení atd. Spát nechodím před jednou v noci.

mohu, a nebudu si ani vyčítat, když se to nepovede. Prostě

11. Působíte jako pedagog na DAMU. Co byste dal za

jsem to, na rozdíl od ostatních, zkusil.

radu uchazečům, kteří by chtěli zkusit štěstí na

15. Myslíte si, že je správné, aby si vysokoškoláci platili za

přijímacích zkouškách?

vzdělání?

Aby si dobře rozmysleli, co dělají, když se zajímají o tento

Ano. Myslím, že je to správné. Vzdělání je investice. Za své

obor. Je dobré si uvědomit, že herectví není jen popularita

peníze pak mohu vyžadovat plné nasazení kantorů, právo na

z televizního seriálu, ale také tvrdá každodenní dřina

to, abych za své peníze dostal skutečné hodnoty. Jenže

v nějakém regionálním divadle. Že platy v divadle jsou vždy

k tomu je třeba vytvořit, podobně jako jinde ve světě, velice

menší než je celostátní průměrná mzda a že mohou být

propracovaný systém stipendií, půjček a nadačních podpor,

slavní a bohatí, ale že také tahle mince má dvě strany. A také

aby na vzdělání mohl dosáhnout každý, kdo chce. Tedy

že ne každý v tom oboru uspěje a že konkurence je veliká

i sociálně slabší vrstvy. Funguje to tak jinde, a na opravdu

a práce není pro všechny. Tahle rizika je dobré uvážit, neboť

prestižních vysokých školách a univerzitách. Není nejmenší

není všechno zlato, co se třpytí.

důvod, aby to nefungovalo i u nás.

12. V lednu jste byl jmenován komisí na post ředitele

16. Budete kandidovat na prezidenta ČR?

Divadla na Vinohradech. Toto zvolení vyvolalo velkou

Jen v případě, že by kandidoval nějaký neonacistický radikál.

vlnu odporu. Jak se k tomu stavíte?

Pak bych se mu ve volbách postavil jako protikandidát. Jinak

Velkou vlnu odporu? Snad jen mediální, v bulvárním tisku.

ne . Navíc moje žena nechce být první dámou a to musím

Chodím do Divadla na Vinohradech a takřka všichni herci

respektovat.

i technický personál se na můj příchod těší a doufají ve
změnu. Já se mediálními bublinami nezabývám, nemám na to
čas a pracuji. Kritici ať dělají svoji práci. Mým posláním je
přivést zpátky do divadla publikum, které jej už několikátý
rok pomalu opouští.

17. Co byste vzkázal studentům Gymnázia v Ústí nad
Orlicí?
Aby přišli někdy na představení v Ústí nad Orlicí, až tam bude
hrát Fidlovačka, nebo aby si udělali výlet do Nuslí. Máme
spoustu krásných představení, která by je určitě bavila.

13. Jakých lidských vlastností si nejvíce vážíte?

TreBl

Tolerance.

Když rožneš, bude světlo
Náš kurz je téměř u konce. Než však příště v červnovém čísle doplníme celou sadu kouzelných dvaceti čtyř run,
představíme nyní sérii předposlední, nikoliv ale méně významné trojice.
EHWAZ – runa potvrzující význam předešlých tažených run. Sama o sobě symbolizuje pohyb změny.
MANNAZ – znamená člověka nebo širokou bezpečnost. Vypovídá o mezilidských vztazích, přátelství, prospěšné
spolupráci s druhými lidmi.
INGUZ – úspěšné dokončení započatého. Konečně si budete moci odpočinout a vychutnat si triumf.
Samozřejmě ani v tomto čísle nemůže chybět náš, protentokrát alespoň malý, tip pro věštění. Zkoušeli jste někdy při
předpovídání budoucnosti zapálit svíce? (POZOR! Výslovně se nedoporučuje na menoře či chanukii.) Ne? Tak to rozhodně
vyzkoušejte! Ve tmě noci vám (očekávaně přesto přírodní) světlo povede ruku při vybírání run. Pokud ne, minimálně navodí
atmosféru vážnosti a věčnosti, a tak když vás někdo u práce nachytá, budete vypadat zaručeně profesionálněji. A nepomůže-li ani
v tomhle, alespoň díky svitu svíček na runy uvidíte a neukopnete si o jejich dřevěné vyobrazení (viz dřívější kurzy věštění) ve tmě
prsty na noze.
YODA

Pondělí 30. dubna 19:30

Roškotovo divadlo
Není drak jako drak (František Kaska, Petr Mlád, Dana
Mládová)

Šarmantní záletník Fernand se má oženit s mladinkou
Vivianou, která je jedinou dcerou ctihodné pařížské baronky.
Kámen úrazu je ovšem v tom, že nemá odvahu to přiznat své

Divadýlko Kuba Plzeň

dosavadní milence, což je populární a především velice

Sobota 14. dubna 15:00
Na zámku je pozdvižení, protože se drak rozhodl poobědvat
princeznu. Po celém království i v okolních zemích se shání
zdatní mládenci, rytíři i prostí chasníci, kteří by se drakovi
postavili. Tak už to zkrátka v pohádkách bývá. Jenomže není
drak jako drak! Ani v našich pohádkách nechybí drak
a princezna, ale všechno je jinak. Ne každý drak má chuť na
princeznu, ne každá princezna se draka bojí a ne všechno, co
se říká, bývá pravda. Nechte se překvapit.

temperamentní šantánová zpěvačka Lucetta. Tato ústřední
zápletka je zdrojem mnoha komediálních situací
a nečekaných zvratů, v nichž další významné role hrají
například zamilovaný španělský generál Irrigua, písař
a rádobypoeta Bouzin… a vlastně všechny neodolatelné
postavy i postavičky z pera největšího francouzského
komediografa G. Feydeaua.
Hrají: Sandra Pogodová, Petr Rychlý, Daniel Rous, Lilian
Malkina a další

TANČÍME PRO RADOST
Pátek 20. dubna 17:00 a 19:00

Malá scéna

Ve 35. premiéře scénického tance se vám představí žáci

Radim Schwab, to nejlepší z muzikálů

tanečního oddělení ZUŠ Jaroslava Kociana.

Středa 18. dubna 19:00

Proutník pod pantoflem (Georges Feydeau)

Nejlepší muzikály v podání herce a zpěváka Radima Schwaba.

Divadlo Na Fidlovačce Praha

TreBl

Nicki Minaj : Pink Friday:Roman Reloaded - vyjde 3. dubna

Robbie Williams – americký

2012 a obsahovat bude 19 písniček + tři bonusy z deluxe

zpěvák čeká se svou ženou

vydání.

Aydou Field prvního potomka,

Jason Mraz : Love Is a Four Letter Word - vyjde 16.dubna

oznámil to skrz sociální síť

2012.

Twitter.

Katy Perry : Teenage Dream: The Complete Confection –
vyšlo 27.března 2012.
Madonna : M.D.N.A. – vyšlo 26.března 2012.
Hamini

Známe to snad všichni. V diáři nám roste seznam úkolů, co bychom měli udělat, co musíme udělat a co by bylo vhodné
udělat. Ale jen málokdo se k tomu vážně donutí. Volný čas, který by vlastně vůbec neměl být volný, pak trávíme různě…
Od Gympláka se vám vždy dostává mnoha žhavých typů, co ve volnu podniknout, v knižní sekci pak pod heslem: „Po
večeru stráveném nad knihou máme v písemce alespoň šanci, že pravopis máme v pořádku!“ Takže nemusíme mít až takové výčitky,
že jsme na ničem nemákli. A nyní již moje nabídka:

Christopher Paolini: Inheritance
Dlouho očekávaný čtvrtý díl světového bestseller

u Odkaz

Dračích jezdců je konečně k mání. Po veleúspěšných předchozích dílech
(Eragon, Eldest, Brisingr) se na pulty knihkupectví dostává závěr celé
série!
Dlouhé měsíce výcviku a bojů přinesly mnohá vítězství
a naději, ale také srdcervoucí ztrátu. A ta nejtěžší bitva Eragona
a

Safiru přitom

teprve

čeká:

musí

se

postavit samotnému

Galbatorixovi. Aby zvítězili, potřebují být neskutečně silní a odvážní.
Pokud to nedokáží oni, neporazí Galbatorixe nikdo. Druhá šance
neexistuje.
Jezdec a jeho drak došli dál, než se odvážil kdokoli jiný. Ale podaří se jim porazit samotného krále zla a obnovit
v Alagaësii spravedlnost? A pokud ano, co budou muset obětovat?

oběť a chytit zabijáka co nejdříve. Aby to dokázal, musí se

Jo Nesbo: Spasitel
Spasitel je šestým románem volné série případů
nekonvenčního

vyšetřovatele

Harryho

Holea.

Atmosféra předvánočního Osla, horká polévka od
Armády spásy, tradiční pouliční koncerty. 16. prosince
v podvečer se do zvuků hudby ozve výstřel. Voják stojící
u kotle s polévkou padá mrtev k zemi. Chorvatský nájemný
dokončil svůj poslední úkol a opouští nepozorován místo
činu. Jeho let do Záhřebu je však kvůli hustému sněžení
zrušen. Následujícího dne při pohledu do ranních novin zjistí,
že zastřelil nesprávného muže. Návrat do vlasti se odkládá,
zadanou práci je třeba dokončit stůj co stůj. To však nebude
tak jednoduché. Problémy se jen vrší, vrah nemá peníze,
nemá kde spát, docházejí mu náboje ve zbrani, a především
policie v čele s Harrym Holem už je mu na stopě. Harry
přitom stojí před nelehkým úkolem – ochránit skutečnou

uchýlit k velice nekonvenčním postupům.

Blanka Solařová-Calibaba: Sousedka ze Skalistých
hor
Mladá Češka provdaná za kanadského naftaře se musí
vyrovnávat s drsným klimatem kanadské Alberty i s velmi
svéráznými obyvateli tohoto nádherného koutu Země.
Výstřední kousky excentrické sousedky, která jí okupuje
soukromý život, se autorka snaží brát s nadhledem
a

humorem.

Originální

humoristická

novela

napsaná

bezprostředním jazykem a svébytným stylem zaručeně
pobaví.
Anotace převzaty z:
http://www.kosmas.cz/vyklad/24/knizni-novinky/
Treska Sloupenská

Kotelna v 15. čísle Gympláka uvádí Drahomíra Vrbu
Jaký je váš nejoblíbenější kolega?

Kolo, nebo auto?

Pan

Kolo.

profesor

Kumpošt,

Janyš,

Hoffmann a s Hynkem Skořepou si teď

Slunce, nebo sníh?

hodně rozumím, to je takový praktik.

Obojí.

Ale kolektiv celý je tady výborný, spíš

Vyhrál jste ve svém životě

by

nějakou soutěž, závod nebo

bylo

jednodušší

říct,

kdo

je

neoblíbený.

olympiádu?

V které třídě nejraději učíte a proč?

Zvlášť když jsem byl mladší,

7. B byla nejlepší třída, protože jsem

závody na lyžích. Vyhrál jsem

s nimi začínal. A v současnosti je to

nějaké fotosoutěže. Možná ještě

6. B.

na něco bych si vzpomněl, ale

Jaký další předmět byste kromě

teď nevím.

těch nynějších chtěl ještě učit?

Co byste poradil Gymplákovi?

Fyziku.

Nic, takhle je to dobré.

Myslíte si, že jste mezi žáky
oblíbený?

KOTELŇÁCKÝ KVÍZ

Většinou ano (smích).

Kdo je to cynik?

Jak trávíte svůj volný čas?

To najdeme na googlu.

V zimě jezdím rád na lyžích, v poslední

Jak se jmenuje současný

době provozuji hlavně skialpinismus,

papež?

v létě kolo a další sporty. Od června

Benedikt XVI.

trávím hodně volného času s první

Jmenujte aspoň tři členy

dcerkou Klárkou. Jako dárek k Vánocům jsem se rozhodl jí

vlády.

vyřezat betlém z lipového dřeva. Tato ruční práce se mi stala

Členy vlády, která nevládne… Tak jo, to bych mohl, třeba

novou zálibou.

Nečas, Kalousek a Dobeš.

Jste spokojený se spoluobyvatelem ve vašem kabinetu?

Kdo to byla Augusta Ada Kingová?

Na začátku už jsem ho zmínil jako oblíbence, takže určitě

Nevím.

jsem s ním spokojený. A výhodou je to, že máme stejné

Během půl minuty vyjmenujte co nejvíce slov na V.

záliby, sport, turistiku a podobné věci, takže si dobře

Vrba, veverka, výr, větrník, vosel, wartburg, Varnsdorf, valetol,

pokecáme. A biologie je mi sice vzdálená z hlediska teorie,

Vašek, Vája.

ale zase přírodu jako takovou mám rád, takže si rozumíme

Co je to šuplera?

i v těchto věcech.

Posuvné měřítko, měřící přístroj.

Jaké jsou školní akce, na které se nejvíc těšíte?

Kde se berou děti?

Zimní kurzy, které pořádám na škole v Letohradě. Ale zároveň

Jak berou? To je jak státní maturita, odpovídat rychle a ve

mi přinášejí stres a nervozitu, jestli to dopadne, jestli se tam

stresu. (smích) Třeba malému dítěti říct, že se berou

někdo nezabije. To je takový zvláštní kontrast.

v porodnici, nebo že je stvořil Bůh? To je složité. Záleží na

Jste na škole spokojený?

situaci; a komu bych to kdy vysvětloval. Jinak většinou se děti

Jsem.

berou v kostele nebo na radnici, ale to už musejí být dospělé.

Co byste na sobě změnil, jaké vlastnosti vám vadí a proč?

Co to jsou rendziny?

Jsem vznětlivý. Asi ne při vyučování, ale obecně když řeším

Nevím.

nějaké problémy, tak dost razantně. A často zbytečně.

S kolika míči se hraje famfrpál?

Proč učíte?

A Zlatonka se počítá jako míč? Tak nevím, napište tam klidně

Protože mě to baví.

s jedním.

Divadlo, nebo film?

Kdo to byli kalvinisté?

Jak kdy.

To nevím.
mkod

a Pavla Holáska
Jak trávíte svůj volný čas?
Zcela přesně nerozlišuju, který čas je volný a který ne, ale
pokud jde o čas mimoškolní, tak se hlavně flákám,
odpočívám, trénuju šachy – sebe i děti, čtu mraky detektivek,
přes léto sedím venku a píšu, několik hodin denně jsem na
internetu … a na nějakou práci mi nezbývá čas.

z češtiny – z literatury i z gramatiky, ledacos z dějepisu, ale to
spíš ty moje dějiny spirituality než dějiny nějakých dat.
A samozřejmě, nikde není psáno, že ve škole by měly být jen
ty předměty, které tam jsou. Mně by se líbila škola úplně jiná,
kde bych učil třeba ta roční období, jevy v přírodě či alchymii.
Na jaké školní akce se nejvíce těšíte?
Určitě na maturitní večírky. Zažil

A pracujete na konkrétní knize?

jsem několik bezvadných. To je

Už mnoho let je to práce na jedné

čas, kdy se ukáže, co v mnohých

knize, nebo spíše sérii knih. Ale

je, a co se za mnoho let školní

zatím ještě pořád nemám ani

docházky neukázalo. Mnozí

první díl a kdo ví, jestli to někdy

překvapí.

vyjde.

Preferujete divadlo, nebo film?

Dal jste si nějaký cíl, termín, do

Obávám se, že ani jedno. Do

kterého byste chtěl sérii vydat?

divadla, jak jsem nedávno zjistil, se

Za svůj život bych chtěl stihnout

dostanu jednou za mnoho let.

sedmidílný rozsáhlý opus (smích).

S filmy to není o moc lepší. I když

Jaké sporty děláte?

bych se občas rád na nějaký

Kupodivu, poslední asi dva roky

podíval – doma to nedělám a do

chodím po vzoru svého mládí

filmového klubu se dostanu

běhat, ale zjistil jsem, že coby

málokdy. Kdybych si musel vybrat,

botanik jsem příliš ohleduplný,

tak film.

nedovedu dusat krajinou, aniž

Účastnil jste se jako student

bych se rozhlížel, takže můj běh

některých soutěží či olympiád?

končí zastavením u každé rostliny.

Málo. Biologickou jsem nedělal.

Taky hraju šachy, ale ty

Tehdy mi vylíčili vstupní práci,

nepovažuju za sport; to je

kterou bylo potřeba dělat, jako

desková hra.

příliš náročnou. Byl jsem v kraji

Jaké roční období
upřednostňujete?
Samozřejmě všechny, protože to je to hlavní hybadlo dění
okolo nás, které napjatě sleduju, rok co rok, snažím se znova
a znova vyhmátnout, popsat to podstatné, tu esenci
jednotlivých ročních období. To jsem zapomněl říct u toho
volného času ... Hlavní náplní mého volného času je, že se
koukám na počasí. A kdybych si měl opravdu vybrat, tak jaro
a podzim, protože to jsou dramatická období změn.
Proč učíte?
Ironicky řečeno: protože nic jiného neumím, protože se svým
oborem – filosofií přírodních věd – bych se uživil asi pouze na
své rodné katedře – a tam už bych dělal jenom epigona
(= napodobitele, následovníka, pozn. red.) svým učitelům.
Navíc si nemyslím, že učit by bylo špatné. Škola je určitým
prostorem svobody. Obávám se jen, že při učení nemyslím
příliš na děti, ale spíš na přednášený obor.
Učíte raději filosofii, anebo biologii?
Hodně důležité je, že obojí. Učit mnoho let pouze biologii
bylo jednotvárné. Když jsem se podíval na to, co čtu, tak
biologie to nebyla, kompenzoval jsem si ji všelijak. Takže
filosofie pro mne byla hodně vítaným zpestřením. Teď bych
ale potřeboval dostat se z monotónnosti filosofie (smích).
Je tedy nějaký další předmět, který byste v budoucnu rád
učil?
Já bych rád učil mnohé z jednotlivých předmětů. Ledacos

chemické olympiády, kde jsem byl
asi druhý v teorii a asi poslední v praxi (smích).
V které třídě nejraději učíte?
Odpovědí bych samozřejmě někoho silně urazil. Ale
vzpomínám si třeba na maturanty 2007 (osmileté studium),
kde se učilo naprosto skvěle. Mně se líbí ta pluralita, že je
každá třída jiná, to je záchrana v rutině vyučování. Asi bych
řekl primu, která má spoustu zvídavosti a energie.
KOTELŇÁCKÝ KVÍZ
Kdo to je cynik?
V moderním jazyce člověk, který se nevybíravě, přezíravě
vyjadřuje k určitým hodnotám. Ale původně to je kynik,
filozof, který žije životem psa.
Jak se jmenuje současný papež?
To dávám jako otázku do písemky. Benedikt XVI., vlastním
jménem Joseph Ratzinger.
Jmenujte alespoň tři členy vlády ČR.
Ale to jsou lidé, kterým nemůžu přijít na jméno (smích).
Naštěstí už dosluhuje ministr Josef Dobeš. Nemám rád ani
ministra životního prostředí Chalupu. A kromě mnoha jiných,
které zamlčím, bych naopak pochválil ministra zahraničí Karla
Schwarzenberga.
Kdo to byla Augusta Ada Kingová?
Nemám tušení. Kdybych fabuloval, tak americká bojovnice za
práva žen.

Co to je šuplera?

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI

Posuvné měřítko. Šup sem, šup tam.

1. Cynik je člověk necitelný, otrlý, bezohledný.

Kde se berou děti?

2. Současným papežem není nikdo jiný, než Benedikt XVI.,

To můžete brát ornitologicky. Nosí je bílí čápi nebo černé

vlastním jménem Joseph Ratzinger.

vrány, podle toho pak mají děti povahu. Další možnost je

3. Naši vládu tvoří Petr Nečas, Karel Schwarzenberg, Karolína

odpověď biologická – splývání něčeho, co normální člověk

Peake, Alexandr Vondra, Jiří Pospíšil, Miroslav Kalousek, Petr

nikdy neviděl. A další možnost je pohádková – děti odněkud

Bendl, Tomáš Chalupa, Jan Kubice a mnozí další.

naprší.

4. Augusta Ada Kingová, hraběnka z Lovelace, vymyslela

Co to jsou rendziny?

programování počítačů takové, jaké známé teď. Více na:

Je to určitý poměrně vzácný typ půd na vápenatých

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace

substrátech.

5. Posuvné měřítko je měřidlo pro měření délek.

S kolika míči se hraje famfrpál?

V řemeslnickém slangu bývá nazýváno šuplera nebo šupléra

Jeden Camrál, dva Potlouky, jedna Zlatonka. Se čtyřmi.

(z rakouského Schiebelehre). Používá se především ve

Kdo to byli kalvinisté?

strojírenství a průmyslu.

Jeden typ protestantů, reformačního hnutí, navazující na

6. Děti? Stejně jako v minulém čísle byl Ježíšek otázkou spíše

Kalvína.

na hledání osobní odpovědi, i teď necháme otázku

Během půlminuty řekněte co nejvíce slov na V.

nezodpovězenou.

Vrabec, vrána, vrápenec, vývrtka, voda, vodouch, vodník,

7. Rendziny jsou obdobou hnědých lesních půd, ale na rozdíl

vodopád, vlastenec, vlas, veverka, vítr, vápno, vápenec,
vápník, vysoký, vydra, vyžle, výr, slova s předponou –vy –vý.

od nich vznikly na vápenitém podkladě.

Co byste poradil Gymplákovi?

Potlouky a jeden Camrál.

8. Famfrpál se hraje se čtyřmi míči – jedna Zlatonka, dva
9. Kalvinismus, reformovaná církev (příslušníci kalvinisté,

Nenapadá mne, že by Gymplák potřeboval nějakou radu.

dříve označovaní i jako kalvíni), je směr křesťanství, který

Navíc by moje rada byla kontraproduktivní; mně se moc

vznikl ve Švýcarsku v 16. století během reformace. Jméno mu

nelíbí jistá bulvarizace, rozhovory s hvězdami, fotoseriály

dal jeho přední teolog a hlasatel Jan Kalvín.

a podobně, ale to jsou přesně ty věci, kvůli kterým ostatní
Gympláka čtou. Neradím nic, ať je spontánní.

Drahomír Vrba

2

Pavel Holásek

1

Děkuji oběma profesorům za pohotovou spolupráci,
YODA

Prof. Brdíčko: „Ještě jsem nikdy nikoho neviděl, že by dal

Prof. Hoffmann: „Tak si to klidně načmárinkuj na

někomu do huby kvůli tomu, že používá Avon, ale možné to je.“

nějakej papírek, mně je to fuk.“

Prof. Skořepa: „Hlenka vypadá asi tak, jako kdybych přišel do lesa
a poblil pařez, ale to u maturity neříkejte, to by vám neprošlo."

Prof. Brdíčko: „Gymnázium má už léta hodně hloupé motto: „Učíme se nejen pro
školu.“ Podle mě to je blbost, učíme se jen pro školu.“
Prof. Motlová: „Kdo četl Bylo nás pět?“ (zvednou se dvě ruce) „Jenom dva lidi?!“
Prochy: „Mno, já si radši přečtu Vergilia v originále.“
Prof. Brdíčko na studenta: „Proč se Tomášovi díváte do rozkroku?! Já se tam také podívám co tam má zajímavého ... No nic, asi
tam měl mobil, ale nekoukejte tam, já si pak myslím bůhvíco!"

Čas letí jako blázen! Ani jsem si moc nepogumovala a už jsou tu Velikonoce. Počasí je taky jako na houpačce,
ale co bychom chtěli? Né nadarmo se říká – duben, ještě tam budem…
Vím, že jsem se dlouhou dobu neozvala, a tak se tímto omlouvám těm, kteří mé příběhy rádi čtou (i když jich
asi moc není). Studium na VŠG není zas takový med, tak se nesmíte zlobit, že jsem občas zaneprázdněná. Vy, kdo mě
čtete pravidelně, víte, že se často vyskytuji ve vlaku. Je to zvláštní, ale ve vagonech musí být nějaká aura nebo co…
Fakt, že u nás už není sníh, nijak nepomohl s organizací vlakových spojů, ba naopak. Zpoždění stále
přetrvávají, jako při kalamitě. Jediným řešením je přejít ke konkurenci, ale dostaňte se tam, když je o ni takový zájem…
Nic naplat, jako obvykle jsem musela nasednout do vagonu, ve kterém jsem si připadala jak v penále. Všude
kolem mě samé tužky, nůžky, voskovky a ořezávátka, trochu mi to připomnělo mé mládí a ponořila jsem se do
vzpomínek na krásné staré časy v papírnictví.
Náhle mě upoutal rozhovor skupinky, která působila vcelku inteligentně. Jeden fix ovšem dost vybočoval
z pouzdra. Vyprávěl cosi o svojí škole, upřímně, mě jako Gumu zarazil i fakt, že se na základce učí fyziku. K čemu to
vůbec ty fixy potřebují? Později jsem zjistila, že se onen fix výuce příliš nevěnuje, když tvrdil, že zapojuje do obvodů
suspenzory…
Usoudila jsem, že tento intelektuální rozhovor nebude nic pro mě a hledala jsem něco, čím bych zkrátila svůj
čas. V následující stanici přistoupila malá oranžová trojhranka se svým tatínkem. Ve dveřích se objevila paní průvodčí.
„Jé, paní průvočka, můžu jí dát jízdenku, abysem měla ladost?“ Tatínek přikývl. Po kontrole paní průvočkou
trojhranka pokračovala dál ve svých filozofických úvahách: „Tatínku, mně se nafukuje bříško, asi budu mít brzo
miminko a budu mít velká prsíčka jako má maminka.“ Náhle se trojhranka zarazila a při pohledu na potetované nůžky
jen suše prohodila: „Ty jsou ale hrozně počmárané, fuj!“
Při poslechu jejích vtipných vět a otázek jsem si ani neuvědomila, že se za okny začala objevovat světla, a já
s úžasem zjistila, že už se blížím na místo. Trojhranka shodou okolností vystupovala také, ale ještě předtím si vzala
bundu a byla nadšena z toho, že je bunda teplá a že je jí příjemně na tělíčko.
Čím jsme my gumy starší, tím rychleji zapomínáme na své bezstarostné dětství, ještěže si ho můžeme čas od
času připomenout prostřednictvím těchto komických situací…
Poučení pro příště: Učte se fyziku, ať zapojíte věci tam, kam máte; a pozor na nafouklá bříška!

Zápisník zapadlých XIV
František Sušil
Jde-li o muziku, je typickou otázkou dnešního

a byť z něj uveřejnil jen část, obsahuje jeho monumentální
i

člověka „co posloucháš?“. Málokdo se

sbírka přes 2300 písní.

zeptá „co hraješ?“ a už vůbec ne „co
zpíváš?“. Nezpíváme.

Jejich slova se týkají všech oblastí
tehdejšího života: od písní posvátných (Prýščí

Dřív lidi zpívali. Dřív, tedy

se studená vodička z kameňa / a v ní se umývá

v oněch mytických dobách, kdy se

Panenka Maria.) přes milostné (Prvej by

svítilo loučemi a jezdilo koňmi (já vím,

z kamenja / iskerky padaly / leč by mé očenka

taky chodilo na robotu a umíralo na

/ za tebú plakaly.) a svatební až třeba po

souchotiny), v dobách, co skončily tak

hospodské (Propil gazda voly / a gazdina

před sto padesáti lety. Tedy jak kde.

kravy / poraďme sa, mužu / propijme i chýžu.).
Nesmíme zapomenout na černou kroniku, ta

Zpívali od rána do večera, od

je v novinách i dnes, ale tu poetiku už nemá.

probuzení do klekání a ještě i po něm.

(Zabil jsem já holubičku / sedávala v okénečku.

Zpívali doma i na poli, v kostele

Nebyla to holubička / byla to naše sestřička.
Odpusťte mě to, bratrové / dám vám za ňu dvě

i v hospodě. Zpívali – a taky recitovali
říkadla, vypravovali pohádky, dodržovali pranostiky. Co taky

takové. Dva bratrové odpúščali / až z něho kuse létali.) Jsou tu

měli jiného dělat? Jejich svět byl malý a uzavřený, i zdobili

kratičké popěvky i rozsáhlé balady.

svou vězeňskou celu jak mohli, neměli jinou možnost.
Jen písně méně publikovatelné tu nenajdeme; prý
Pak nastoupil pokrok, století páry zasupělo jako

ne proto, že by je Sušil zamlčoval, ale že je před ním

lokomotiva, svět se otevřel dokořán, možností přibylo –

zamlčovali coby před knězem samotní zpěváci. Chcete-li tedy

a s pohádkami bylo zle. Nastal konec starých časů a (zdálo se

něco pikantnějšího, musíte vyhledat CENZUROVÁNO!

ii

téměř) konec písně. Doba našich předků by se propadla do
zapomnění; nebýt těch, kdo se z měst vraceli tam ven
a zapsali, co ještě bylo k slyšení. Sběratelé lidové slovesnosti.

Ale copak jen slova, Sušil zaznamenal i nápěvy,
hlavně nápěvy! Bez diktafonu, jen se zápisníkem, prosím!
Typická pro Moravu je totiž hlavně pluralita melodií,

Pár jmen asi člověk dohromady dá: Erben, Němcová,

obdobná slova zpívají v každé vsi na jiný nápěv. V paralelní

Čelakovský, Kubín … Dnes přidávám jméno z nejznámějších:

sbírce Erbenově, který pracoval v Čechách, naopak najdeme

František Sušil (1804-1868). Na moravský venkov, odkud

na tentýž nápěv rozmanité verze textové. (Zlé jazyky by

pocházel, se začal za písničkami vracet ještě coby student

mohly tvrdit, že v Čechách se nezmůžou na melodii, kdežto

a pokračoval v tom i během svého působení kněžského.

na

Postupně tak nashromáždil obrovské množství materiálu

Moravě

na

souvislejší

větu;

ale

ne.)

Nestačí tedy číst, je třeba Sušila vzít a zpívat, zpívat

sběrateli je tu i Sušil – překladatel antické literatury. Přeložil

pro sebe, zpívat s kamarády, zpívat s kapelou. Mnozí to dělali,

Nový zákon, spisy Apoštolských Otců i latinské básníky

od Hutky po Čechomor, kdo se na Moravě Sušilem

(Ovidius). Překládat, to není pouhá mechanická práce, kterou

neinspiroval, ten snad nikdy nezpíval. Mnohé reflexe jeho díla

by zvládl strojový překladač. Překládat znamená tlumočit

najdete v pěkném sborníku Sušilovské zrcadlo.

iii

mezi světy. Přenášet myšlenky z jedné oblasti do druhé.
Stavět mosty. Zde mezi řecko-židovsko-latinským světem

A teprve když člověk čte a zpívá a poslouchá
a přemýšlí, může si dovolit i nějaká ALE: k čemu je vlastně

prvních staletí a moravsko-německo-latinskou Moravou
století devatenáctého.

ona sběratelská činnost? Nečiní z živých objektů svého zájmu
zaprášené exponáty muzejních vitrín? Neusušil Sušil písně tak
jako sušili profesoři botaniky v jeho době rostliny do

Takhle

zní

v

Sušilově

překladu

několik

slok

svatodušního hymnu Veni, Sancte Spiritus:

univerzitních sbírek herbářových? Nepřispívá zápis ústní
tradice k tomu, že ona přestává být živá? Není převedení

Zawítej swatý Duchu,
A nám w pozemském puchu
Slej swětlo na odtuchu.
Ty´s potěšení w trudu,
Host sladký w kalném pudu,
A jistý wůdce w bludu.
Změkč, co je twrdo w rodu,
Zhřej, kdo wzal zimou škodu,
Zpraw, co je křiwo v chodu.vi

mýtu do podoby mytologie už od dob Hésiodových smrtí
mýtu?
Nekodifikují Sušil a další, co má být vůbec za
autentický folklór považováno a co má být naopak
nepůvodní a venkovu cizí (tak jako ochránci přírody občas
brojí proti invazním plevelům navzdory tomu, že dějiny jsou
dějinami invazí)? Nevytvářejí tak z venkova iluzi, skanzen,
Potěmkinovu

vesnici?

(Sušil

prý

odmítal

sbírku

Rittersberkovu, kde se najdou písně o kaffe nebo o tabáku
iv

nemírných šňupácích .) Není nakonec původní venkov až
romantickým konstruktem?

Taky píseň, taky tradiční, taky téměř ztracená.

A konečně: neusnadňují si ti, kdo chtějí z lidové
studnice čerpat, svou roli Sušilem? Sáhnout po něm je lehké;
objevit píseň živou, je-li kde, ne už asi v zapadlých dědinách,

Překlad to je kostrbatý, ale – podobně jako u světských
písniček – se Sušil alespoň zabývá tím, co je zabývání hodno.
Netvoří, ale udržuje tradici.

ale třeba v hospodě na periférii Brna nebo v ochozu
fotbalového stadionu, je obtížnější. „Pokladnice lidové písně …
kolik programů s podobně obrozenskými a totálně prolhanými
názvy jsem viděl? (…) Kdo dnes nesáhl po Sušilovi, jako by
nebyl. (…) Není už na čase Sušila dosušit a vyhodit do
v

tříděného odpadu?“ ptá se trpce Vladimír Merta . Ze svědka
mizející písně se Sušil stává téměř viníkem jejího mizení;
stejně hodně či málo zaslouženě jako každý, kdo se jí nějak
dotkl.

Sušilova slova, jimiž v úvodu k Hymnům církevním
vyjadřuje povahu písní duchovních, by se hodila i jako
manifest písně lidové: „Píseň jest sňatek slowa s melodií. (…)
Jest prozračna, že jí každé srdce rozuměti může; ale
prozračitost její není prozračitost mělkého potoku, nébrž
podobna jest wodám, které ač w nedostupnau hlaub
dosahujíce, přece w krystalowém, čistém toku swém nebeský
blankyt jasně odrážejí. (…) Ji prostaupá žiwot ten, oheň ten,
ona rozžawenost, jakowau Christus roznítit na zem přišel.“

Nevěříte-li však studentíku, kaplanovi a nakonec

Voda prýští z hloubi, plamen osvěcuje, jaro je tu.

samotnému profesoru theologie, že by si jím zachovaná
ozvěna folklóru udržela svou divokost a svěžest, spontaneitu

Pavel Holásek

a plnost, je tu ještě druhá strana jeho díla: po Sušilovi –
i

František Sušil: Moravské národní písně. Praha: Argo/Mladá fronta, 1998.

ii

Jan Jeník z Bratřic: Písně starodávné lidu obecného českého, namnoze nezbedné a pohoršlivé. Praha: Maťa, 1998. (Třeba taková Má Andulko,
má zlatá / máte hezký kozlata. Můj Honzíčku můj zlatej / neplatil jsi, nechmatej!)

iii

Jiří Plocek (ed.): Sušilovské zrcadlo. Olomouc: Folklorum, 2005.

iv

Dušan Holý: Sušilovy písňové sběry v průsečíku své doby. In: Plocek, J., op. cit., s. 9.

v

Vladimír Merta: Sušil notně přesušený. In Plocek, J., op cit., s. 87-89.

vi

V originále: Veni, Sancte Spiritus / et emitte caelitus / lucis tuae radium. (…) Consolator optime / dulcis hospes animae / dulce
refrigerium. (…) Flecte quod est rigidum / fove quod est frigidum / rege quod est devium.
V nejužívanějším překladu: Přijď, ó Duchu přesvatý / rač paprsek bohatý / světla svého v nás vylít. (…) Božský Utěšiteli / sladký duší příteli /
rač nás mile zotavit. (…) Srovnej, co je zkřiveno / ohřej, co je studeno / a nedej nám zabloudit.

BERAN (21. 3. až 20. 4.) Je pochopitelné,

PANNA (23. 8. až 22. 9.) Přestaňte

že

trpíte

chodit po chodbách k automatu a zpět

piškotových

a přitom mluvit tím vaším osobitým

králíčcích

a podivným jazykem. Nejenom vaši

obzvlášť

nekončící

v tomto

touhou

beráncích,

období
po

čokoládových

a především vařených vejcích. Každý to má někde hluboko

spolusedící by si mohli odsednout. Spíše

v nitru. Ve vašich útrobách se skrývá mlsnější já, a tak snáze

si zajděte šlehnout pomlázkou někde poblíž pánských toalet,

podlehnete sladkým pokušením. Co ale stále nechápu, je váš

ale pozor na to, aby to nešlehlo s vámi. Zejména pánské

zájem o vajíčka.

toalety poslední dobou nevoní příliš vábně. Může za to opět
vajíčkový salát?

BÝK (21. 4. až 21. 5.) Zdá se, že si příliš
neuvědomujete,

jakým

rizikům

jste

VÁHY (23. 9. až 23. 10.) Dejte si zvláště

vystaveni den co den, když při starostech

záležet na společných snídaních. Když už

o své bezpečí opomíjíte rutinní denní

máte čas, nemáte snad důvod netěšit se na

činnosti. Kolik nástrah se ukrývá ve školních jídelnách,

čerstvé máslové croissanty, červená a žlutá vajíčka natvrdo či

automatických

vašich

ranní čaj. Zakomponujte ke svému vstávání něco příjemného,

kamarádů a kamarádek! Možná by neuškodilo se trochu

protože snídaně je základ úspěšného dne. Až dosnídáte,

obrnit. Jo a nezapomeňte, že i zubařka si vás už poznamenala

jděte si jakkoliv zasportovat. S kolem na cyklostezky, bez něj

na seznam dalších kontrol.

kolem města nebo kamkoliv jakkoliv jinak.

pračkách

či

návštěvách

rodičů

BLÍŽENCI (22. 5. až 21. 6.) Je-li ve

ŠTÍR (24. 10. až 22. 11.) Nemalujte čerta

vašem volném čase o velikonočních

na zeď, když jste se nechali nachytat od

prázdninách aspoň trochu místa na

nějakého šprýmaře. Snad máte plnou

učení, zavrhněte tuto myšlenku. Nejste

hlavu inspirace na pomstu a dokážete

člověk, kterému bylo po čtyři roky do hlavy vtloukáno, že

někomu, jak se tak říká, prodat i ohýbač na

odpočinek od školy je vyhraněn právě na studium. Zlaté časy

cihly. Po dobře provedené práci si zajděte například na

dětských radovánek! Ke konci mimochodem podotýkám: to,

náměstí spočítat lavičky. Není na škodu být v obraze a vědět,

že

kde se co ukradlo. Ne že by se kradly jen lavičky, ale

Sandokan lovil

tygry,

neznamená,

že

ho budete

následovat. Na jaře je v zoo sice hezky, ale ruce do klece
nepatří!

popravdě i v takové lavičce bude nějaké to kilo železa.
STŘELEC (23. 11. až 21. 12.) Nejlepší

RAK (22. 6. až 22. 7.) Například takový

bude, když se sbalíte a odjedete někam

vajíčkový salát z pátku požívaný v pondělí

pořádně daleko. V tomto případě mám na

by

dobrou

mysli mimo město a od lidí, kterým jste ve

půlhodinku v kabince o rozměrech 2x2

středu 15. 3. způsobili nemalé škody na

metry. Až se vaše zažívání zase vrátí do běžného chodu,

majetku. Nejen že se vyhnete dalším vašim problémům, jako

vyrazte do kin. Nové filmy by mohly stát za zhlédnutí. Přeci

jsou například exekutoři, ale také si odpočinete. Jako

vás nemůže bavit neustále dřepět doma u televize! V divadle

Maruška musela v zimě pro jahody do lesa, tak i vy musíte na

se také v měsíci dubnu bude konat snad všem známé

jaře shrabat opadané listí pod vaší odkvetlou jabloní vzadu za

Tančíme pro radost.

domem.

vám

určitě

mohl

zajistit

LVI (23. 7. až 22. 8.) I když jste osoba

KOZOROH (22. 12. až 20. 1.) Najdete-li

mužského

v pondělí

ráno

barvami

zářících

o

pohlaví,

Velikonocích

na

nevydáte
lov

se

s pomlázkou.

ošatku

plnou

vajíček,

všemi

nebude

to

Postavte se čelem záležitostem spojeným

jenom znamení, že váš zvonek každou

s vařením a kuchyní. Každá ruka k dobru.

chvíli zavrčí a přijde vás vyšlehat koledník,

Dávejte si taktéž pozor, aby se vám na slavnostní tabuli

ale má to hlubší smysl. Za modrými vejci hledejte

nevylíhla všechna vejce, protože jaro (i s mláďaty) je tu.

nedokončené

Aprílové počasí tomu nasvědčuje. Noste u sebe deštník

s blízkými a za zelenými vejci jen plíseň. V neposlední řadě

a drže půst od kuřecího masa.

povinnosti,

za

oranžovou

radostný

den

bude mezi všemi těmi jedno překvapení! Jedno z nich v sobě

RYBY (21. 2. až 20. 3.) „Rybičky, rybičky,

ukrývá salmonelózu, tak hodně štěstí a zdaru při hádání.

lovte se!“ slýchávali jsme v známé dětské

VODNÁŘ (21. 1. až 20. 2.) Utápíte se
v množství dobré nálady, jelikož je přeci
apríl a vy jste jeho králem. Kudy chodíte,
tudy rozséváte radost, smích, ale i hrubé
a trochu drzé vtípky. Jak by se vám asi
líbilo, kdybyste jednoho dne, když se unavení vláčíte ke škole,
po schodech – po těch třech zákeřných čtvrt metrových
schodech dovnitř, a ještě v polospánku odemykáte skříňku,
nalezli s úděsem vaše přezůvky plné larev? Konstatuji jen, že
máte velmi přátelské spolužáky.

V Ústí nad Orlicí v polovině dubna probíhal
týden filmový festival o lidských právech. Samozřejmě
řeč je o Jednom světě. Díky skvělým kontaktům, které
si Gymplák za téměř 2 roky působení získal, se nám
podařilo

zprostředkovat

vám

exkluzivní

rozhovor

s jedním

z organizátorů

této

výjimečné

události

v našem malebném městě.
Představujeme vám Petra Kulhavého.
Ahoj Petře, mohl by ses nám pro začátek trochu
představit (tvá práce, zájmy,..)?
Je mi asi 36 a učím na základce v Libchavách. Co se týká
volného času, poslední půlrok mám pocit, že mým jediným
koníčkem a zájmem je organizace Jednoho světa. Volného
času pro sebe nemám moc, protože mám dva kluky ve věku
3 a 5 let a rád s nimi trávím času co nejvíc.
Jak ses dostal ke spolupráci s organizací Člověk v tísni
a k Jednomu světu?
Několik let jsem žil a pracoval v Praze a na Jeden svět
pravidelně docházel. Pro organizaci Člověk v tísni jsem
vytvářel aktivity do jejich programu Jeden svět na školách
a po návratu do Ústí se toto vše propojilo v organizaci
festivalu.

hře. Tímto heslem se však můžeme řídit,
i když jsme trochu či více dospěli. Hvězdy
budou našim láskám příznivě nakloněny.
Postačí, když ponecháme naše srdce otevřená a i přes mnohé
trable se neuzavřeme do sebe. Mohli bychom v budoucnu
velice litovat. Nejvíce nový protějšek přilákáte svým zpěvem,
a to i pokud jste si mysleli, že zrovna nejste majiteli zlata v
hrdle. Vaše tóny díky neobvyklé konjunkci Uranu a Saturnu
budou působit na všechna vodní i ohnivá znamení jako
neobyčejné afrodiziakum.

Jsi zatím spokojený s průběhem letošního ročníku, mohlo
se něco udělat lépe?
Na filmy chodí hodně lidí, atmosféra v Malé scéně je
příjemná, výtěžek festivalu letos podpoří organizaci DebRA
(www.debra.cz) a pomůže tak nemocným lidem, takže ano,
jsem spokojený. Opět se nám ale nepodařilo nalákat diváky
na náš doprovodný program. Loni se to ne úplně povedlo při
koncertu Vypsaná fiXa, letos jsme místo koncertu zkusili
divadlo a na představení, které bylo mimochodem
nominováno na cenu za inscenaci roku 2007, dorazilo
pouhých 10 diváků. To mi přijde v patnáctitisícovém městě
tristní.
Dopoledne probíhá představení pro školy a některé
studenty festival velmi zaujal. Jak se mohou více zapojit?
Cesta je jednoduchá, napsat nám na info@spousti.cz – a vše
další již je na domluvě. Máme velkou skupinu dobrovolníků
z ústeckých středních škol a ty budeme potřebovat určitě
i v dalších letech. Současně hledáme lidi, které Jeden svět
osloví natolik, že se rozhodnou stát členy organizačního
týmu. Kdo chce, může se tak stát plnohodnotným
organizátorem Jednoho světa.

Baví tě organizovat festival a celá ta spolupráce?
Ano, stále mě to baví. Bez toho by to asi dělat nešlo a hlavně
by to pak pro mě a ostatní členy Spousti nemělo smysl,
protože celý festival děláme po práci ve svém volném čase
a bez nároku na mzdu.

Promítané dokumenty se odehrávají v různých státech.
Které země jsi měl možnost zatím navštívit ty? Mohl bys
nám sdělit některé své zážitky?
Krom Evropy jsem se zatím podíval pouze do Asie, konkrétně
do její jihovýchodní části. Největším zážitkem z té doby jsou
pro mě místní lidé, kteří, přestože nežijí v tak bohatém
a zajištěném světě jako my, se ve svých životech mnohem víc
usmívají; a přišlo mi, že si dokáží život dobře užít i ve chvíli,
kdy je určitě trápí mnohem víc existenčních starostí než nás.

Už jsi začal s plány na příští rok – dokumenty, nějaké
změny atp.?
Tak to jsem ještě nezačal. Jsem pohlcen současným ročníkem
a na nic jiného není energie. A zkušenost je taková, že po
uzavření festivalu potřebují tělo a duše několik měsíců čas,
aby se začaly těšit na další ročník. Takže myšlenky na Jeden
svět 2013 se objeví někdy na podzim.

Co bys na závěr vzkázal čtenářům Gympláka?
Třeba to, že jim děkuji za zájem o Jeden svět a zvu je ke
spolupráci na tom, co je obsaženo v názvu našeho sdružení
SPOUSTI – Spolek pro organické Ústí. Chceme, aby Ústí bylo
dobré místo pro život, tak k tomu přijďte přispět se svými
nápady a energií.
MK

Prci, prci, prcičky: Školní sraz

Můj vysvlečený deník

5. dubna

26. dubna

Komedie s Jasnem Biggsem, Alyson Hannigan, Seannem

Česká komedie se Simonou Stašovou a Veronikou

Williamem Scottem a dalšími Je tomu devět let, co jsme

Kubařovou Komedie natočená podle knižního bestselleru

tuto partu viděli naposledy. Jejich dalším společným setkání

Johany Rubínové. Rozhodně nečekejte další legraci o prvním

se stane školní sraz, ale nečekejte, že to bude to hlavní, o co

sexu a namáhavé cestě k němu. Sex, alkohol a taky tráva jsou

ve filmu půjde. Hoši si vzpomenou, co velkého na střední od

už dnes běžnou součástí života „pod 18“, úplně stejně jako

života

dostali,

láska, sny, zrada, rodiče nebo trapasy. Johanin deník je

a rozhodnou se to napravit. Jak už to v téhle sérii bývá, mít

čekali,

jak

málo

toho

ve

skutečnosti

„vysvlečenej“ tím, jak otevřeně s lehkou ironií a vtipem tenhle

dobrý plán nestačí, protože se to vždycky nakonec nějak

svůj dívčí a ženský život se vším všudy popisuje.

zvrtne a realita pak pekelně bolí.

TITANIC

Koupili jsme zoo

5. dubna

12. dubna
Rodinná

komedie

s Mattem

Romantické
Damonem

a

drama

s Kate

Winslet

a

Leonardem

Scarlett

DiCapriem Možná vás překvapí, proč je právě starý dobrý

Johansson Vdovec Benjamin Mee se rozhodl po smrti své

Titanic s Kate a Leonardem v novinkách, které jdou do

ženy koupit bankrotující zoo. Spolu s ní dostal hromadu

českých kin. Režisér filmu z roku 1997 James Cameron se po

zvířat, která nechtějí poslouchat, skupinu zaměstnanců, jimž

mega úspěšném 3D snímku Avatar (2009) rozhodl předělat

se nechce pracovat, a solidní vyhlídku na to, že za pár měsíců

své jediné oscarové dílo moderní technologií a znovu jej

zkrachuje. Benjamin se ale rozhodne nevzdat se. Jak celé jeho

uvést do kin, tentokrát tedy v rozměru 3D, a vydělat na něm

dobrodružství dopadne, to se dozvíte v kinech.

dvakrát. Inu, kdo tento milostný příběh zbožňujete nebo jste
fanoušky 3D technologie, spěchejte do kin!
KV

Пасха в нашей стране.
Это большое событие в начале апреля. Парни должны сделать кнут, потом они идут от
дома к дому и молотят девушек, чтобы девушки не высушились. После этого они получают
крашеные яйца, сладости или алкогольный напиток. Но в это время ходит очень мало
мальчиков, к сожалению нас девушек.
Светлозарка

Jaro už všemi silami buší na dveře – a to s daleko větším fortelem než před měsícem. Dalo by se říct, že je v plném rozpuku,
a proto je na čase se teplého kabátku z minulého čísla zbavit a nahradit ho oblečením, které nešetří prodyšností. Zde jsme si pro vás
připravily jedinečný a ještě neokoukaný outdoorový model, bez kterého byste vládnoucí Vesnu přivítali jen stěží.
Ano – přivítali! A k tomu si připravte luxusní retro ošatku plnou ručně malovaných vajíček - zde bychom rády upozornily na
poněkud specifický způsob držení košíku – je třeba mezi rukou a nádobkou nechat malý prostor na sůl v dlani, kterou podáváme
společně s vejcem a chlebem (ten se dá výborně ukrýt pod pestrobarevným slavnostním čepcem) každému nově příchozímu hostu
o Velikonočním pondělí!
Úspěšný model má vždy co nejjednodušší základ –
a protože bezmála každý chce být úspěšný, doporučovaly
bychom se této rady držet a brát ji jako takové stěžejní lano
každého outfitu – my jsme zvolily sněhově bílé tričko a rifle
barvy bouřkového nebe. Ovšem poněvadž se jedná o základ,
nemůžeme ho nechat cítit se osaměle, ba naopak ho musíme
doplnit a podpořit jeho přítomnost nespočetným množstvím
strakatých

a

barevných

šátků.

Jarní

větřík

je

totiž

nepředvídatelný a nikdy nevíte, kdy takzvaně ztornáduje
a dorazí právě do Ústí! Proto neváhejte a přidejte ještě jeden
šátek, ale tentokrát si jej uvažte kolem pasu, kterého se
můžete vzdát pouze v případě krajní nouze a za ošklivého
počasí ho smíte půjčit své kamarádce nebo kamarádovi, aby
neofoukli.
Namísto kabelky bohatě poslouží papírová taška
s nesmrtelným motivem králíka s vejcem a mašlí. Pokud
chcete

působit

vskutku

tradicoznale

a

chalupnicky,

nezapomeňte také vhodně zvolit interiér, ve kterém se
budete pohybovat! Pro chalupnický vzhled je chalupa ideální,
a tak naše fotka přiletěla právě z jedné takové.
Těm nejodvážnějším, kteří dočetli až sem, přejeme
nádherný duben plný módních zvratů, lásek a překvapení,
avšak těm, kteří se na konec tohoto článku neprokousali,
přejeme pevné nervy při tápání v tom, čím se o Velikonocích
ohodit!
Zlobricatko a Sněhulína
Pro zobrazení lepší kvality fotografie navštivte naše stránky:
http://gymuo.cz/stranka=gymplak/

modelka: Kateřina

foto: Jarmila

Dostálková

Janáková

A poslední měsíc školy pro naše maturanty je tu! Maturita se blíží a poslední zvonění je za dveřmi. Všichni netrpělivě
očekáváme, co si pro nás připraví, zvláště my, třeťáci, kteří jsme připraveni udělat vše pro získání legendárního klíče.
Myslím, že právě teď je ta vhodná chvíle si zopáknout, komu všemu vděčíme za naše vzdělávání.

1. Kdo u nás poprvé zavedl povinnou školní docházku?

3. Kdy bylo založeno první dívčí gymnázium?

a) Josef II.

b) 1790

b) Marie Terezie
c) Rudolf II.

a) 1890
c) 1850

2. V jakém roce to bylo?
a) 1752
b) 1774

4. V jakém roce poprvé

c) 1793

6. Jak se jmenovalo první dívčí gymnázium?
a) Minerva
b) Minera
c) Morgana

odpromovala žena v ČSR?
a) 1920
b) 1935
c) 1921

5. Co významného se stalo v roce 1348?
a) Vystavěn Karlštejn
b) Založení Karlovy univerzity
c) Založení Sorbony
Anna Marii dela Loura
Správné odpovědi naleznete na konci Gympláka

V květnu se můžete těšit na Májově-maturitní speciál, který bude zajisté brilantním zpestřením pro všechny z nás. Jeho
přesnou podobu si však samozřejmě ponecháme pro sebe, aby vám do května zbylo nějaké to žurnalistické překvápko.
Závěrem bych chtěl také poprosit všechny studenty, aby byli v pozoru, kdykoliv jakýkoliv kantor utrousí nějaký skvostný
výrok či hlášku, aby si ji řádně zapsali a následně poslali na email naší redakce: gymplak.redakce@email.cz
Děkuji,
YODA
Správné řešení: 1b, 2b, 3a, 4c, 5b, 6a

