1. číslo

1. listopadu 2010

Drazí kantoři a ještě dražší studenti, právě držíte v ruce první číslo časopisu Gymplák!
Ihned musím opravit své předchozí tvrzení: Nechal jsem se trochu unést energií, kterou na mne
chrlí nový redaktorský tým. Jak všichni moc dobře víme, stará garda našich školních novinářŧ vloni
úspěšně maturovala. Tento odchod Adély Povrové, Lídy Johnové, Jany Markové, Moniky Chládkové,
Jiřího Fogla, Jana Pokorného a dalších mohl znamenat konec éry černobílých školních novin, avšak pár
aktivních lidí se rozhodlo převzít na pár let vydávání Gympláku a nenechat ho jen tak upadnout
v zapomnění. Díky tomu se mŧţete setkat „tváří v tisk“ s prvním vydáním od druhé generace
vydavatelŧ.
Kvalita klesla, kvantita vzrostla?
Z počátku to bude zajisté pro všechny těţké. Jak pro redaktory a jednoho šikovného fotografa,
grafičku a malířku, tak pro vás – čtenáře. My se budeme snaţit dosáhnout takových kvalit jako
předchozí tvŧrci a vy si budete muset zvykat, pokud se rozhodnete Gympláka pravidelně číst, na nové
autory, novou grafiku či nové rubriky. Nemohu předem slíbit, ţe naše práce bude vţdy na jedničku, ale
jsem přesvědčen, ţe pŧjdeme do novin s plným nasazením.
Nebojíme se experimentovat!
Dost bylo obecného úvodu! Dovoluji si vám prozradit pár konkrétních pikantností, které noví
publicisté přinášejí. Po společné debatě jsme se rozhodli, ţe vám budeme poskytovat tyto rubriky:
Politika, Stalo se, Extreme, Kultura, Vtipy a vtípky ale také zajímavé ankety, recepty či nějaké ty
Janosměrky*. Některé články budou vycházet pravidelně, jiné dostanou příleţitost obhájit svoji
dŧleţitost jen občas. Mŧţeme se také těšit na výtvory některých pedagogŧm, které podle mne budou
na GYMPLÁKU jedny z nejlepších. Připravili jsme pro vás i tzv. vystřelovací přílohy (tj. velice aktuální
zprávu, která bude připíchnutá na hlavní nástěnce a nebude čekat na vydání dalšího čísla).
*Janosměrka = pozoruhodně inteligentní rébus
Redaktorský tým
Je mou milou povinností seznámit vás s nadšenými školními publicisty, kteří stojí za tímto
číslem. Upřímně doufám, ţe jejich jména se objeví i na závěrečné stránce příštích novin. Většina z nich
dostala na starost svoji rubriku, kterou kromě pravopisné kontroly pana Jakuba Brdíčka (pozn. aut: pro
většinu známý jako paliseto či King) nikdo neovlivnil. Tímto bych jim i jemu chtěl poděkovat za
odvedenou práci na tomto vydání a i na těch, které teprve přijdou. Dál bych chtěl poděkovat panu
Holáskovi a Skořepovi, jeţ prokázali také chuť podílet se na Gymplákovi. Přeju vám pěkné počteníčko a
zde je jiţ výčet jmen a pár informací o nové studentské redakci Gymnázia Ústí nad Orlicí:

Redaktoři

Jana Absolonová: Janosměrky a ankety (6.B)

Petr Vaňous: Rozhovory (6.B)

Michal Blažek:, Stalo se, Kultura – divadlo (6.B)

Karolína Rejmanová: Extreme (6.B)

Pavel Holásek & Jakub Brdíčko & Hynek

Martina Kodytková: Politika (6.B)

Skořepa: Z pera učitelů…

Markéta Novotná: Extreme (6.B)

Dana Tomášková: Co se v mládí naučíš aneb

Kateřina Vrbická: Kultura – filmy (6.B)

překvap přátele

Tereza Sloupenská: Kultura – knihy (6.B)
Jiní umělci

Jarmila Janáková: obrázky (6.B)

Jan Pražák: fotografie (8.B)

Jana Vosyková: tisk

Tereza Gazdíková: grafika (7.B)

VELKÝ TŘESK NA RADNICI V REŢII OUŠŤÁKŦ
Jak zajisté všichni víte, 15. a 16. října 2010 proběhly komunální volby do obecních zastupitelstev. Uţ
dlouhou dobu před rozhodujícími dny v Ústí naplno probíhala volební kampaň. Voliči mohli vybírat
celkem z 9 politických stran či nezávislých uskupení. Mezi ty patřilo také Sdruţení nezávislých
kandidátŧ OUŠŤÁCI. Ať jste šli v těchto dobách po Ústí kamkoli, shlíţely na vás tři titulní tváře tohoto
spolku - Petr Hájek coby lídr a kandidát na starostu, Jiří Holubář na 2. pozici a Markéta Strnadová na 3.
místě. Kampaň OUŠŤÁKŦ byla jednoznačně nejmasovější.
Vyměnit stávající vládu na radnici a lépe nakládat s rozpočtem města - to je jejich hlavní program.
Jak jsme se mohli přesvědčit uţ dříve, v květnu
ve volbách do poslanecké sněmovny, lidé
chtějí změnu. A v těchto dnech plně vyslyšeli
volání OUŠŤÁKŦ, přišli k urnám a vhodili jim
celkem 36 372 hlasŧ, coţ je o celých
9 022 hlasŧ víc neţ měla v pořadí druhá
ČSSD. S osmi mandáty se tedy stali
absolutními vítězi voleb. Naopak v minulých
volbách suverénní ODS s 8 křesly letos spadla
na pouhé 4 posty v zastupitelstvu města.
Takový pokles čekal jen málokdo.

Zvolená strana

Počet mandátŧ

OUŠŤÁCI

8

ČSSD

6

TOP 09

4

ODS

4

KDU-ČSL

2

KSČM

2

VV

1

Zásadní pro koalici na radnici však byla
povolební jednání. Ty se vedly dlouho a výsledky od začátku nebyly úplně jasné. Jediným společným
jmenovatelem byla téměř od začátku dohoda tří stran - OUŠŤÁKŦ, ČSSD a KDU-ČSL. To, kdo s nimi
potáhne za jeden provaz v příštích 4 letech, se intenzivně vyjednávalo, nabídku do široké koalice
dostala jak TOP 09 tak ODS. Brzy přišli s prohlášením občanští demokraté, kteří nabídku OUŠŤÁKŦ
odmítli a oznámili odchod do opozice. Čekalo se tedy na vyjádření TOP 09. To však nepřicházelo

a jednání se protahovala. Výsledek se nakonec ústecká veřejnost dozvěděla 26. října, kdy byla
oznámena dohodnutá koalice OUŠŤÁKŦ, ČSSD, KDU-ČSL a Lenky Janyšové, která oznámila svŧj odklon
od kandidátky TOP 09 a vstupuje do zastupitelstva a rady města jako nezávislý kandidát. Rozloţení
hlasŧ vŧči opozici bude teda 17 : 9.
Z jednání vyšli také konkrétní jména lidí, kteří se posadí do nejvyšších křesel. Budou jimi Petr Hájek na
pozici starosty města, Zdeněk Ešpandr (ČSSD) jako první uvolněný místostarosta a Jiří Holubář
(OUŠŤÁCI) s Vladislavem Fajtem (ČSSD) na místech neuvolněných místostarostŧ. Zdali bude tento
model vedení města fungovat a jak se poperou nově jmenovaní zastupitelé se svou prací, pro občany
zŧstane ještě nějakou chvíli otázkou. Nám nezbývá neţ jim drţet palce a sledovat jejich další počínání,
o kterém Vás budeme informovat v dalších číslech Gympláka.

Známky rodičům!
To je heslo, pro které se rozhodl pedagogický sbor před zahájením školního roku. Někteří ţáci přijali
toto rozhodnutí snadno: „Jsme rádi, že na internetu máme všechny známky pohromadě, nemusíme si je
sami zapisovat a na stránkách https://zak.gymuo.cz/login.aspx je pěkně vidíme.“ Ovšem učitelé museli
počítat i s ţáky, kteří tento systém moc v lásce nemají. A není divu. Pokud jejich výsledky nejsou zcela
dle jejich představ a představ jejich rodičŧ, musí se smířit s větší kontrolou známek a následně pak
i s moţnými „tresty.“

DALŠÍ NÁZORY STUDENTŦ
krycí jméno: „D“ (7.B): „Jelikož to je třikrát týdně zaseklý a furt to nejde ,tak mi to přijde k ničemu, akorát
to přidělává každému práci.“
(pozn . aut.: S „D“ se setkáme téměř v kaţdém čísle a doufejme, ţe pokaţdé nás pobaví svými vtipnými
komentáři.)
Maritka Diblíková (2.A): „Podle mě je to dobrá věc, že máme přehled o známkách, který si třeba často
zapomínáme psát a pak přesně nevíme, jak na tom kde jsme a co můžeme čekat. Protože to je ale i (no
spíš hlavně) pro rodiče, může to někomu značně zkomplikovat život. Myslím, že většina
z nás je, co se školy týče zvyklá na milosrdnou lež ;) mě to ale například nevadí, naši ty známky moc
neřešej.“
student (3.B): „Pro rodiče i učitele užitečný, pro žáky moc ne.
studentka (1.A): „Je to sice super, že tam je i osobní rozvrh a tak… Ale chtěla bych i sešitovou žákovskou.“

Kalendář
Celá redakce přeje všechno nejlepší Lence Barvínkové a Kláře Kroulíkové k jejich narozeninám.
Nemŧţeme opomenout, ţe 25. listopadu mají svátek všechny Kateřiny, a proto tímto tištěným
zpŧsobem přejeme především Kateřině Kollertové. Nechť ji potkávají jen a jen ty dobré věci.
17. listopad/19. listopad
Přípravy na oslavy „17. listopadu“ jiţ jsou v plném proudu; tedy alespoň by měly být. Všechny třídy,
krom dvou maturitních, tak pro nás chystají zajisté hezkou podívanou. Určitě však není co závidět
nejstarším studentŧm. 19. listopadu proběhne: Maturitní ples 8.B & 4.A, na který ţáci pilně nacvičují
choreografie, vybírají barvy stuţek, hledají uklízecí firmu, podílí se na výběru moderátorŧ večera,
zajišťují tombolu a spoustu dalších věcí, u kterých se mladí horliví lidé velmi snadno pohádají!

Jistě všichni znáte pohádkové postavičky Jáju a Páju, které jste vídali kaţdý večer v 19.00 na ČT1. Jejich
zpŧsob oblékání byl pro nás nesmírně fascinující a nejednou jsme zatouţili skočit si do kalhot. Pro
většinu z nás to byl pouhý dětský sen a rychle
jsme na něj zapomněli.
Ovšem někteří se své touhy nechtěli vzdát,
a proto vytvořili nový sport „Skákání do
kalhot“. Tito borci se mu věnují teprve chvíli,
ale opravdu se jim daří. Jako kaţdý začátek
byl i tento krušný. Kalhoty byly úzké a člověk
se mohl lehko zranit v oblasti intimních míst!
I přesto se nevzdali a dţíny vyměnili za obruč.
Poté si „jumping“ šel sám. Získali zručnost
a styl „vnukŧ dědy Lebedy“ vylepšili.
Postupně přidávali akrobatické prvky, jako je
salto, kotoul vpřed i vzad, stojka,… Neskáčou
jenom z pece, ale i aut, oken, střech domŧ
a garáţí. Sám Jája by jim záviděl.
Doufáme, ţe se bude našim sportovcŧm dařit
a ţe se jejich snaţení proslaví. Ona to totiţ vŧbec není hračka. Chce to talent, píli a hlavně trpělivost. Je
to ale i nebezpečné a rŧzná poranění jsou na denním pořádku. Proto si získali naše sympatie a obdiv.
Vy se uţ v příštím čísle mŧţete těšit na další ohromující novinky této rubrice.
Čtěte nás a buďte IN!

Zdeněk Škromach je podle mého názoru jeden z nejvstřícnějších politikŧ na naší
scéně. Na poţadavek o rozhovor reagoval přívětivě a odpovědi dodal ve slíbeném
termínu, za coţ bych mu chtěl ještě jednou poděkovat.
Jak jste se dostal k politice a jaké byly vaše první politické krůčky?
Po listopadu 1989 jsem se stal předsedou odborové organizace v Sigmě Hodonín. Později
i členem předsednictva odborového svazu KOVO. Zde jsem vedl vyjednávání za lepší podmínky pro
zaměstnance a vyjednával kolektivní smlouvy, které obsahovaly mzdové podmínky. Tenkrát mě oslovila
sociální demokracie, zda bych za ni nekandidoval do Parlamentu. V roce 1992 to nevyšlo. O čtyři roky
později jsem byl zvolen poslancem a rok na to i místopředsedou ČSSD. A tak započalo období mé
"vrcholové politiky"
Co říkáte zisku přes 37% v 1.kole senátních voleb na Hodonínsku?
V tuto chvíli je uţ známo i druhé kolo. A já bych velmi poděkoval všem, kteří přišli k volbám
a dali mi svoji dŧvěru, protoţe oni jsou skuteční vítězové voleb, Je to výsledek, který zavazuje. Jsem
rád, ţe jsem senátorem v obvodě, kde jsem se narodil, ţiji a věřím, ţe i zestárnu. Myslím, ţe lidé ocenili
moji práci na Hodonínsku a já věřím, ţe se mi podaří pomoci, aby
lidé našli práci, aby za ni dostali dobře zaplaceno, a aby nemuseli
být závislí na sociálních dávkách.
Jak hodnotíte fakt, že pro přímé zvolení do senátu je potřeba
50% hlasů?
Myslím, ţe je dobré, aby zvolený senátor měl podporu významné
části občanŧ.
Jak vidíte šance ČSSD na získání "12 statečných"?
V tuto chvíli je to jiţ realita a je dŧleţité, aby senátní klub ČSSD
dokázal hájit zájmy lidí, kteří nám dali dŧvěru.
Jaký je Váš názor na přímou volbu prezidenta? Souhlasíte
s tím, že by například bylo opravdu možné zvolení Karla Gotta?
Jsem dlouhodobě pro přímou volbu prezidenta, ale i hejtmanŧ,
primátorŧ a starostŧ. Myslím si, ţe je dŧleţité, aby to byli skutečné
osobnosti, které mají dŧvěru lidí. Stejně tak nevěřím na povídačky,
ţe by volili Karla Gotta, i kdyţ ho mám rád. Ukazuje se to právě
v senátních volbách, kde se taky volí osobnosti a nevím o tom, ţe by senát byl soubor zpěvákŧ či
hercŧ. Lidé mají svŧj rozum.
Bude ČSSD do prezidentské volby prosazovat Jana Švejnara nebo přijde s jiným kandidátem?
Věřím, ţe to bude někdo jiný.
Je Radek John ten správný muž pro ministerstvo vnitra?
Není, coţ se kaţdým jeho rozhodnutím potvrzuje. Přispívá k rozkladu policie. Jeho představa, ţe koupí
policistŧm měsíční jízdenku a ti pak budou honit zločince tramvají nebo na kole je úplně šílená.

Váš názor na zavedení školného?
Jsem proti školnému v jakékoliv podobě. Uţ dnes jsou náklady rodin na studium dost vysoké. A k tomu
ještě školné? To si neumím představit. Naopak by se měly sníţit uţ současné náklady na některé
vybavení studentŧ a měla by je hradit škola.
Podporujete státní maturity nebo jste jejich odpůrcem?
Jsem proti státním maturitám v té podobě, jak je navrhuje vláda. Jsou předraţené a na poslední chvíli.
Navíc by mohly být předmětem moţné korupce.
Co vás vedlo k založení účtu na sociální síti Facebook?
Moţnost přímé komunikace s lidmi bez zprostředkování médii, která si mnohdy informace upravují, jak
jim to vyhovuje. Jen mě mrzí, ţe FB zatím omezuje počet přátel na 5000. Tak jsem si musel zaloţit
fandovské stránky, abych umoţnil přístup všem, kteří mají zájem se se mnou přátelit.
Jak trávíte volný čas?
Co to je? :-) S rodinou pokud to jde.
Co Vám v poslední době udělalo největší radost?
Vdává se mi dcera.
Změnil se Zdeněk Škromach od doby, kdy vykonával funkci místopředsedy vlády?
Určitě. Měníme se na základě nových zkušeností. A doufám, ţe k lepšímu.
Vzkaz našim čtenářům a studentům našeho Gymnázia v Ústí nad Orlicí.
Nenechte se zblbnout médii, mějte své vlastní názory. Nejhorší smrt je z vyděšení. Takţe jděte za svými
ideály. Nikdo vám je nevezme, pokud vy sami nebudete chtít.

Milí gympláci! V kaţdém čísle si pro vás připravíme jednu anketu. Jak to vlastně bude fungovat? Je
to jednoduché, i VY to zvládnete. Na svŧj papírek napište svoji odpověď a lístek potom vhoďte do
označené krabičky ve školní knihovně. Pozor!!! Odpovědi musíte odevzdat nejpozději po uplynutí
prvních 14 dnŧ od vydání časopisu! My poté anketu vyhodnotíme. Na výsledky se mŧţete těšit
v dalším čísle.
1.ANKETA: Kdy/kde si nejčastěji zpíváte???
a) V hodině, kdyţ se nudím
b) Kdyţ jdu po ulici
c) Ve sprše
d) V autobuse
e) Na záchodě
f) Jiné místo (napište jaké, případně kdy)
2.ANKETA: Co nejinteligentnějšího jste zatím v ţivotě vymysleli?
pozn. i vy nám mŧţete zasílat návrhy na ankety na gymplak.redakce@email.cz dŧleţité avšak je,
aby v předmětu zprávy bylo napsáno: ANKETA

FILM MĚSÍCE
Harry Potter a Relikvie smrti - 1. část
18. listopadu
Fantasy s Danielem Radcliffem, Emmou Watsoon
a Rupertem Grintem
Voldemortova moc roste. Nyní ovládá Ministerstvo kouzel
a Bradavice. Harry, Ron a Hermiona se rozhodnou dokončit
Brumbálovu práci a porazit Temného pána. Ale mají jen malou
naději, takţe všechno musí jít podle jejich plánu…
Saw 3D - 4. listopadu
Horor s Tobinem Bellem, Betsy Russel a Carym Elwesem Poslední díl z hororové ságy vypráví
příběh skupiny lidí, kteří uctívají Jigsawovu památku a vyhledávají Bobbyho Dagena, jednoho
z těch, kteří přeţili krvavou hru. Bobby je ale tak trochu temná postava a jeho tajemství dá ţivot nové
vlně teroru a zvěrstev. Navíc technologie 3D nás tolik vtáhne do děje, ţe si sami budeme myslet, ţe
jsme to my, koho právě mučí.
The social network - 4. listopadu
Drama s Justinem Timberlakem, Brendou Song a Jessem Eisenbergem „Nemŧţete se dostat k 500
milionŧm přátel, aniţ byste si udělali pár nepřátel”. Tak zní podtitulek příběhu o tvŧrcích sociální sítě
Facebook. O tom, jak se díky tomuto fenoménu stal z Marka Zuckerberga nejmladší miliardář a o tom,
jaké problémy pro něj přísun miliard dolarŧ později znamenal.
Poznáš muže svých snů - 4. listopadu
Romantická komedie s Anthonym Hopkinsem, Naomi Watts a Antoniem Banderasem Dlouholetý
manţelský pár Heleny a Alfieho se rozpadá a jejich dcera Sally se pro změnu nudí
v manţelství s neúspěšným spisovatelem Royem a ráda by přešla o dŧm dál k pohlednému majiteli
galerie, zatímco Roy pokoutně šmíruje krásnou ţenu z domu přes ulici.
Záměna - 25. listopadu
Bláznivá komedie s Jennifer Aniston a Patrickem Wilsonem Osamělá ţena se rozhodne pořídit si
dítě pomocí nejmodernějších technologií. Problém ale nastane v okamţiku, kdy se její kamarád
rozhodne do toho vloţit a pomoci jí. Kdyţ se ti dva po sedmi letech opět potkají, je u toho i jedno malé
dítě.

Roškotovo divadlo
LIMONÁDOVÝ JOE (Divadlo Exil Pardubice) - čtvrtek 4. 11. (19:30)
Soutěţní představení Orlické Thálie
TÓNY NAD MĚSTY – klavírní duo - úterý 9. 11. (19:30)
Devátý ročník mezinárodního hudebního festivalu, který se koná za účasti předních českých i světových
umělcŧ.
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ (Divadlo KRAPET Praha) - středa 10. 11. (8:15), (10:00)
Školní představení
JAZZ a ROCK, SEZNAMTE SE, PROSÍM (Komorní filharmonie Pardubice) - čtvrtek 11. 11. (10:00)
Školní představení
NADOTEK (10. ročník FILMOVÉHO FESTIVALU DOKUMENTÁRNÍ TVORBY se sociální tématikou) - 11.
11. – 13. 11.
PRIMA BABČA: Semifinálové kolo 3. ročníku celostátní soutěţe - sobota 13. 11. (14:00)
CASANOVA V LÁZNÍCH (Švandovo divadlo Praha) - čtvrtek 18. 11. (19:30)
NÁVŠTĚVA V PEKLE (Divadýlko KUBA Plzeň) - sobota 20. 11. (15:00)
S EMBÉČKEM KOLEM SVĚTA - pondělí 22. 11. (19:00)
Přednáška o bláznivé cestě kolem světa, s čtyřicet let starým veteránem, kterou podnikli dva studenti
z Olomouce Martin BEŤKO a Michal VIČAR. 37 tisíc kilometrŧ za 252 dní v embéčku Julie po Evropě,
Asii a Severní a Jiţní Americe.

Malá scéna - Program filmového klubu
Hadewijch - mezi Kristem a Alláhem
4.11.2010 19:00
Hadewijch je fascinující studií následkŧ, které
mohou vzniknout z neomezené víry v boţí lásku.
Bunny a býk 18.11.2010 19:00
Černohumorná roadmovie od tvŧrcŧ kultovního
britského seriálu Mighty Boosh.
Já taky 2.12.2010 19:00
Španělský film Já taky nechává diváky
nahlédnout do světa lidí postiţených
Downovým syndromem.
Království zvěrstev 16.12.2010 19:00
Vítejte ve městě, kde vládne zákon dţungle!

zdroj: www.msuo.cz
Vstupné na všechny filmy: pro členy FK 50,- Kč / ostatní 60,-Kč

Paulo Coelho: Valkýry
Dílo napsané uţ v roce 1992 se letos konečně dočkalo přeloţení do češtiny. Hlavní postavou románu
je muţ Paul, který se vydává do pouště se svou druţkou Cris s touhou změnit svŧj ţivot a jít za svým
snem. Od příběhu se dá očekávat hluboké poselství uţ jen pro jeho základní myšlenku: „Jestliže
milujeme, svět se promění.“
Michal Viewegh: Biomanželka
Sarkastická kniha líčí momenty, kdy se do manţelství zasahuje touha ţeny po zdravém ţivotním stylu,
duševní harmonii a souţití s přírodou. Vieweghova novinka budí rŧznorodé názory, jedni ji nazývají
autorovým nejlepším dílem, druzí odpadem, uţ pro tyto protichŧdné reakce bych po kníţce sáhla
a přečetla si ji.
Zdeněk Svěrák: Pan Buřtík a pan Špejlička
Veselé pohádkové vyprávění o dvou nesourodých kamarádech, kteří spolu zaţívají soustu nevšedních
záţitkŧ. Kníţka je obohacena prvky netradičního humoru, podle některých čtenářŧ aţ cimrmanovského.
Příběh ocení děti, pro něţ je kníţka prvotně určena, ale i rodiče.

Recept měsíce listopadu
Rychlá buchta s ovocem.
Nejprve rozpálíme troubu na 250 stupňŧ. Do mísy dáme 2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru
krupice, 1 hrnek mléka, 1/2 hrnku oleje, 4 celá vejce, prášek do pečiva a 4 hrnky nakrájeného ovoce:
jablka/hrušky a vše zamícháme. Nalijeme na olejem vymazaný a hrubou moukou vysypaný plech
a dáme péci. Po 5 minutách stáhneme troubu na 150 stupňŧ a pečeme do zrŧţovění. Upečenou
buchtu vyndáme z trouby, kterou nezapomeneme vypnout.
Dobrou chuť. 
Dana Tomášková
Zážitky a postřehy jednoho redaktora, kuchaře amatéra: Recept zvládne opravdu kaţdý. Z počátku jsem
měl trochu obavy z velkého počtu nádobí (struhadlo, nŧţ, hrnek, lţička, vařečka, stěrka, škrabka, mašlovačka, mísa,
menší miska na jablka a pekáč), ale díky vynikající chuti, kterou buchta měla, jsem nádobí umyl téměř s radostí.
Příprava těsta desertu trvala asi 30 minut. Jablka se nemusí strouhat ani loupat: menší nakrájené kousky ovoce
nádherně v troubě změknou a barevné šlupky dodají buchtě na kráse. Nezkušení kuchaři by měli plech raději vytřít
„ztuţeným tukem na pečení,“ (např. HEROU) protoţe pokud neodhadnete dostatečné mnoţství oleje, kterým se
chystáte vymazat pekáč, mŧţete dopadnout jako já – mouka vám bude v oleji plavat. Věřte, ţe to není hezký
pohled…
Pokud se budete drţet pevně receptu a vezmete si k srdci mé doporučení, mŧţe váš velkolepý desert překvapit,
i přesto, ţe jste byli doposavad v kuchyni takové nemehlo, jako třeba já.

Znamení člověka narozeného začátkem
listopadu
Barevné části rostlin
Kdo sloţil hudbu k české hymně?
(příjmení)
Manţelka Vratislava I.
Autor Babičky (příjmení)
Hlavní město Německa

Matka vnuka mého otce je moje…
Bájný kŧň Horymíra

Země tisícŧ jezer
Ruský souhlas

Nejrychlejší suchozemské zvíře
Do jaké skupiny hudebních nástrojŧ patří
činely?
Jednotka elektrického napětí
Sloučenina, která tvoří 71% povrchu
Země
Pomocná věda historická o erbech,
znacích,…
Nejdelší řeka ČR
Prales na Šumavě

TYTO KRUHY
Rozjímání o českotřebovském Terminálu a ústeckém parku Kociánka
Zdá se, ţe do budov a parkŧ vtiskujeme sami sebe: všechno, co tvoříme, nás usvědčuje. Moţná
snáze pochopíme podstatu baroka, kdyţ pohlédneme do očí rozevláté soše. Moţná snáze pochopíme,
kdo vlastně jsme, kdyţ se zahledíme na místa, která jsme si vytvořili, abychom v nich ţili. Rád se
procházím po malých městech a učím se v nich číst jako v knize.
Shodou okolností nám před očima vyrostly dvě nákladné stavby – takzvaný Terminál v České
Třebové a park Kociánka v Ústí nad Orlicí. Jsou to stavby moderní, tedy plné ambicí přihlásit se jimi
k čemusi novému a sviţnému. Jsou to stavby, o nichţ chtějí radnice prohlásit: něco hodnotného tu po
nás zŧstane.
Zkusme se proto chvíli procházet před třebovským nádraţím. Vystoupíme z haly a hned se nám
všemi smysly sděluje, ţe toto město chce být světové.
Kašna ve tvaru točící se zeměkoule a pěnivé fontánky,
které nemohou nevyvolat chuť na tryskající šampaňské.
Prodlouţený autobusový ostrŧvek svým tvarem zase
připomíná přístavní molo, z něhoţ lze odplouvat na
daleké cesty. Pokud chcete spočinout v odpočinkové
zóně, budete sedět před tváří a pohybem celého světa,
u spěchajících vod a obrazovky s internetem.
Na konci ostrŧvku kaţdého zarazí Pernerova socha, tj.
socha muţe, který se zasnoubil s ţeleznou dráhou – boha
rychlosti, vypodobněného ve stylu ugaritských baalŧ,
neskutečného, samou rychlostí vyluhovaného aţ
k nelidské podobě. Zatímco na protějším kopci pod
poliklinikou se objímá partyzán se sovětským vojákem při
symbolickém aktu Sbratření, zde se jiţ ono „být
světovým“ nepojí s příchylností k nějaké říši, ale
s rychlostí samou čili s pernerovskou flexibilitou.
Třebovské nádraţí bylo vytvořeno jako scéna
dramatu. Má kaţdého přesvědčit, ţe vstoupil do města,
které je světové. Nebo také do města, kde lze seskočit
z mola a rázem se ocitnout třeba v Krakově. Česká Třebová je odraziště všech spěchajících. To, zdali se
nám bude líbit, závisí na našem ţivotním postoji: buď zŧstaneme dlouhé hodiny zírat na hladinu
rybníka v Javorce, nebo usedneme nad mohutným podzemním parkovištěm a budeme sledovat čas,
aby nám neujel mezinárodní rychlík.

Kociánka na svého návštěvníka čeká ukrytá v útrobách města. Zaklíněná mezi třemi školami
a Kulturním domem jako by vyzývala k tomu, aby se stala jakýmsi univerzitním dvorem (kampusem),
a propojila tak studenty přibíhající
z rŧzných stran. Mnohý, kdo se v ní
ocitne, si s sebou ponese školní
záţitky a celé prostranství mu říká,
jak jim má rozumět, či ještě lépe: do
jakého světa má vnášet to, co se
právě naučil.
Dominantou celého areálu
mŧţe být budova umělecké školy,
vzbuzující jistě pozornost svým
minimalismem; ač upomíná na
antický chrám se dvěma vysokými
sloupy, je to chrám strohý, jako by
se chtěl přidrţovat jen samé dřeně
všeho umění, moţná poctivého
kumštu, moţná monumentality bez frází a ozdob. Ţe byl tento svatostánek umění myšlen jako
dominanta, lze číst i z toho, ţe právě před jeho vchodem stála zahajovací delegace s panem starostou
a hosty.
Kruhy. Proti třebovskému Terminálu,
jehoţ ústředním tvarem je dlouhé molo, tu
máme před očima kruhy, horizontální
kruţnice, jeţ obepínají stromky jako
květináče, jeţ se všude kolem nás
neuspořádaně točí jako bublinky
z bublifuku. Obklopil nás svět bublin, svět,
z něhoţ se nám mŧţe zatočit hlava,
bubliny jako myšlenky, které se vynoří
a zase splasknou, bubliny, které snad
postrádají pevný střed, a pokud ho přece
jen mají, pak jenom dočasný.
Principem Kociánky tak mŧţe být dětská hra. Vracíme se ze škol a hle: svět není neţ labyrint bublin
anebo přehlídka všemoţných bludných kruhŧ. Není tu
střed, jen amfiteátr propadající se kamsi do dalšího
niterného kruhu. V tomto světě lze jen bloudit nebo se
bavit vytvářením dalších, privátních kruhŧ – zde se nám
odkrývá docela jiná povaha světa, neţ jakou jsme na
sebe nechali pŧsobit v České Třebové – není kam
putovat, není míst světějších a vzácnějších, vše jsou jen
kruhy a nemyslete si, ţe obepínají nějaký pevný střed!
Tyto kruhy nás někdy rozvzteklí, asi jsou doopravdy
zlomyslné, vţdyť absolvent uměleckého chrámu do

nich padá jako do baţin. Je to legrace či ironie. Sám prorok postmodernismu (Peter Sloterdijk) si je
vybral jako přiléhavou metaforu pro obraz postmoderního světa: die Blasen, to znamená v němčině
bubliny, puchýře a měchýře, troubele, to, co vzniká vháněním vzduchu a co se zase vyfoukne jako
pytlík.
Tyto kruhy si moţná dělají legraci i z toho nesmyslného nakupení kulturních budov se zcela
odlišným rukopisem. Čím jiným spojit neţ humorem? A kdyţ uţ mají všichni ti studenti vzdělání plné
zuby, poznávají, ţe všechno vědění spočívá ve hře, která se ničemu nezodpovídá, a pak se mohou
poklidně odebrat do hotelu Poprad nebo si zapálit své cigarety, aniţ by je musel trápit nárok nějakého
posvátna. Kaţdý ţijeme v zajetí svých kruhŧ a mohou to být kruhy nikotinové. Nerušte mé kruhy.
Přiznávám se, ţe tomuto světu nerozumím. Nevím, co bych měl v Kociánce dělat. K ničemu mě
neláká. Nemám se tam s kým setkat. Pro mě ţivot není hra, nedokáţu se nezávazně bavit u pŧllitrŧ.
Kociánkou jen procházím a doufám, ţe jí snad lidé sami dají nějaký smysl. Zatím nepatří nikomu
a snad ani nechtěla patřit. Bojím se té děsivé prázdnoty.
V České Třebové 17.října 2010
Jakub Brdíčko

ZÁPISNÍK ZAPADLÝCH VI
Šachoví mistři světa
Dějiny šachu jsou – podobně jako dějiny jiných odvětví lidské činnosti – místem, kde se některé rysy
„velkých dějin“ ukazují jako v ryté miniatuře: ostře a přesně.
Málokterá hra prochází mnoha staletími našich dějin, málokterá hra se tak jako šachy stala obrazem
a metaforou samotného lidského ţivota.
Laik si moţná představí anonymní klapot figurek na dřevěných stolcích, skloněné hlavy, zamyšlené
tváře, ruce vztaţené k figurám. Málokdo však zná jména těch, kdo v šachu v minulosti vynikali.
Byly přitom doby, kdy šachisté patřili ke společenské smetánce. Vidím jasně, jak se za večera
v kavárně na menším městě scházejí pan řídící, pan farář nebo pan lékárník, aby svedli další černobílé
souboje. Čtu si o módních lázeňských střediscích, která hostila význačné šachové turnaje, olympiády,
zápasy o mistra světa. Co se dnes domlouvá na golfu či na tenisu, dělo se dříve nad šachovnicemi.
Mezi velkými šachisty minulosti samozřejmě vynikali samotní mistři světa. Mŧţeme se pyšnit tím, ţe
jak mezi muţi, tak mezi ţenami byli ti první ze všech spojeni s naší zemí.
Wilhelm Steinitz (1836 – 1900)
Pocházel z poměrně chudé ţidovské rodiny v Praze, kde se narodil jako
třinácté (!) dítě. Studoval ve Vídni, jiţ tehdy však trávil čas hlavně po kavárnách
hrou v šachy, takţe se stal nejlepším vídeňským šachistou a šachovým
profesionálem.
Dosáhl řady úspěchŧ. Jeho kariéra vyvrcholila roku 1886, kdy američtí
mecenáši zorganizovali historicky první zápas o titul mistra světa. I kdyţ
s německým mistrem Zukertortem prohrával jiţ 1:4, zápas zvrátil a zvítězil

přesvědčivě 12,5:7,5. V několika dalších zápasech pak titul obhájil, podlehl aţ v roce 1894 o více neţ
třicet let mladšímu Laskerovi.
Steinitz však nebyl jen praktickým hráčem, ale zejména významným teoretikem: Steinitzem prakticky
šachová strategie začíná. Vstoupil do éry romantického šachu, plné efektních, ale neodŧvodněných
útokŧ provázených oběťmi. Sám sehrál mnoho podobných krásných partií, útočit uměl; nadto však
pochopil předpoklady, které jsou pro úspěšný útok potřeba. Byl i vynikajícím obráncem: věděl totiţ, kdy
pro útok podmínky nejsou. Vypracoval strategii hry v zablokovaných pozicích, jako je boj o slabá
a silná pole. Dnes zná jeho zásady kaţdý trochu vzdělaný šachista; vymyslet je však poprvé, navíc často
v situaci existenční nouze, k tomu bylo třeba geniality.
Věra Menčíková (1906 – 1944)
Coţe, ţena a šachy? – Ptáte-li se takto, nejste první. Podobně se divil jistý mistr Becker, kdyţ mezi
seznamem účastníkŧ mezinárodního turnaje (Karlovy Vary 1929) spatřil ţenské
jméno. V dobrém rozmaru hned navrhl zaloţit Klub Věry Menčíkové, jehoţ
členem se měl stát kaţdý muţ, který s ní snad kdy prohraje.
Ovšem, ţe ironický osud svedl Beckera hned druhý den proti Menčíkové.
Partii prohrál a stal se tak zakládajícím členem i předsedou klubu. Nezŧstal sám
dlouho: v jednotlivých partiích porazila mistry i velmistry zvučných jmen,
dvakrát dokonce i mistra světa Euweho.
Narodila se v Moskvě, její otec byl Čech, matka Angličanka. V roce 1921 se
přestěhovala do Anglie, reprezentovala však Československo.
Mezi ţenami neměla konkurenci. Vyhrála jak první mistrovství světa ţen v r. 1927, tak všechna další,
kterých se zúčastnila. Celkové skóre z těchto mistrovství pŧsobí neuvěřitelně: 80 bodŧ z 83 moţných!
Mezi muţi do absolutní světové špičky nepatřila, její skóre tu činilo 65,5 ze 174. Byla však první, kdo
se s nimi vŧbec dokázal měřit.
Zahynula předčasně při bombardování Londýna za 2. světové války.
Pavel Holásek

o muţích: Říká manţel manţelce: „Mám kvadratickou nemoc. "A to je, proboha, jaká? "Mám chuť na
druhou. "
o škole: Profesor zkouší ze zoologie: „Co je to za ptáka?" a ukáţe ze zakrytého tvora jen nohy.
„Nevím," odpovídá student.
„Tak je to za pět, jak se jmenujete?" konstatuje profesor.
Student si vyhrne nohavice: „Mŧţete také hádat!"

o ţenách: Ţena smaţí volské oko, kdyţ v tom momentě do kuchyně vtrhne muţ a začne křičet: "Pozor!!!
Pozor!!! Víc oleje !!! Potřebujeme víc oleje!!!! ... Pozor!!!! Otočit, otočit, otočit.... rychle!!! Pozor!!!
Zbláznila jsi se??? Ten olej!!!! Proboha, sŧl!!!! Nezapomeň na sŧl!!!!" Ţena uţ to nevydrţí a úplně
vynervovaná se ptá: "Co tak řveš?! Myslíš si, ţe neumím udělat volské oko?' Muţ klidným hlasem
odpoví: "To jen abys měla představu, jaké to je, kdyţ mi kecáš do řízení."
o blondýnkách: Kolik je celkem vtipŧ o blondýnkách? Ţádný - všechny jsou pravda!
o policajtech: Jde polda do obuvy a prodavačka se ptá: „Jaké máte číslo?“ - „ 158.“
o zvířátkách: Potká chroust mravence, který je celý ofáčovaný.
"Cos dělal?"
"Ale, tuhle večer jsem šel domŧ a vidím světýlko. Tak si říkám – a světluška, skočím na ni a uţiju si. No
jenţe to nebyla světluška, ale někdo tam odhodil vajgl!"

Jak jste si jiţ pravděpodobně všimli, 1. číslo gympláka se vám dostalo poprvé do ruky 1. listopadu,
kromě jiţ zmíněných „vystřelených příloh“ bude časopis vydáván vţdy 1. den v měsíci (pozn. aut.:
alespoň za začátku se budeme všichni tvářit, ţe tento závazek dodrţíme).
Na závěr bych chtěl velmi poděkovat paní Vosykové, která ochotně náš GYMPLÁK mnoţí a Daně
Tomáškové, která nás obohacuje a bude obohacovat dŧvtipnými recepty. Doufám, ţe jste ve výtisku
nalezli něco, co vás zaujalo. Pokud ne, tak si prosím přečtěte noviny ještě jednou a více hledejte, jinak
totiţ naše mnohahodinová práce byla zbytečná.
Očekáváme Vaše dopisy s připomínkami či ţádostmi. Ten nejzajímavější navíc kaţdý měsíc
odměníme speciální cenou. Své dotazy, prosím, zasílejte na emailovou adresu:
gymplak.redakce@email.cz

