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Přívětiví divadelníci, kulisáci, rejţové, dramaturgové a kantoři, dokázali jsme katalogizovat 2. číslo Gympláka. Jak
jiţ bylo zmíněno v tzv. vystřelovací příloze, čeká vás zde spoustu nových rubrik a dalších prvotřídních novot. Rád
bych vám představil nové redaktory; vlastně spíše redaktorky.
Veronika Suchomelová (3.A)
Mahulena Kopecká (7.B)
Dita Cihlářová (6.B)
Kamila Čáslavková (6.B)
Dále bych rád chtěl upozornit, ţe všemi opěvované Janosměrky jiţ nebudou pod správou Jany Absolonové
(6.B), ale pod administrativou proslulé upíří dvojice: Marie Vodičkové a Terezy Hamonové (obě z 6.B). Z tohoto
dŧvodu jsme se rozhodli přejmenovat Janosměrky na Upířísměrky.
Přeji poklidnou vánoční náladu, především u čtení našeho časopisu.
Michal Blaţek
P.S. Máte uţ zakoupeny všechny dárky, nebo doufáte, ţe letos vše obstará Jeţíšek?

Téma, co hýbe školou:

Zachovat či zrušit „Oslavy 17. listopadu?“
Hlasujte v knihovně či pište, jak zpestřit tuto divadelní akci na gymplak.redakce@email.cz
Očekáváme vaše pestré reakce.
Zde se jiţ mŧţete podívat na názory dvou studentŧ a jedné profesorky.

Mikrorozhovor s Danou Holubářovou
Jak byste zhodnotila letošní „Oslavy 17. listopadu?“ - Zachovat, či zrušit pro nadcházející léta?
Já si myslím, ţe kreativita studentŧ má jedinečnou příleţitost právě v oslavách 17. listopadu, protoţe po zbytek
roku uţ na to není čas. To znamená, ţe kantoři, kteří s vámi nejezdí na kurzy a výlety, vás poznávají hlavně skrze
17. listopad. Znají vás jen z hodin a najednou vás teď poznají jinak. To je první hledisko, proč dle mého názoru
tuto akci zanechat.
Druhé hledisko je, ţe i vám to přispívá k sounáleţitosti a pocitu „gymplákŧ“ jako celku. Všichni se sejdete na
vystoupení, pak hodinu a pŧl čekáte na další představení, takţe další velký přínos pro kolektiv. Podporuje to
samozřejmě i spolupráci ve třídách - a to je velké plus. Maličké mínus vidím v tom, ţe se nám trošku zbrzdí výuka
v některých předmětech, ale my, zkušení kantoři, víme, jak to nahnat (smích).
Také zvyšujeme své nároky na kvalitu. Poprvé byl kaţdý nadšený, kdyţ se podařilo rozesmát divadlo. Teď máme

2

uţ vyšší cíle, protoţe jsme si na to zvykli. To znamená, ţe naše očekávání vyšší úrovně stoupá a někdo pak mŧţe
být zklamaný, kdyţ nevystoupá do těch výšin, jaké si představoval. Ale myslím jsi, ţe jsme náročnější a náročnější.
Michal Blaţek

Názory studentŧ: Petr Vaňous (6.B)

Mahulena Kopecká (7.B)

Jako kaţdým rokem jsme si i letos na naší škole

Divadlo je velice neobvyklý zpŧsob, jak oslavit

připomněli listopadové události let 1939 a 1989.

zrovna 17. listopad, zároveň je to zábavné. Určitě je

Kaţdá třída si na konci minulého školního roku

to moc pěkná ,,tradice", která by se měla zachovat.

vylosovala téma a výsledkem mělo být divadelní

Mělo by se pokračovat - určitě mělo, studenti

představení, které bylo sehráno pro naše

získají mnoho nových zkušeností, určitým zpŧsobem

gymnázium a následně i pro rodiče. S radostí mohu

se moţná utuţuje kolektiv, spoluţáci se více poznají

konstatovat, ţe bylo moţné vidět skvělé divadelní

a mají moţnost vyjádřit svŧj názor, projevit svou

scénky a herecké výkony. To vše bylo výsledkem

kreativitu (pokud nějakou mají).

zdlouhavého vymýšlení a náročného zkoušení a to

Soutěţní - Soutěţení je pro studenty určitá

i ve volném čase. V pátek dopoledne se hrálo pro

motivace, také se mi líbí, ţe se nezveřejňují

ostatní třídy a v neděli dokonce dvě představení pro

kupříkladu čtvrtá a niţší místa.

rodiče a další diváky. Atmosféra byla vynikající

Upadá kvalita - myslím si, ţe kvalita tu vypadá

a všem byla odměnou za dobře odvedenou práci.

jako sinusoida, kaţdá třída je svým zpŧsobem

Nemohu však zapomenout na následné rozpaky

originální, svá. Kvalita se rŧzní podle toho, jaké třídy

a dohady okolo těchto slavností. Objevily se názory,

přicházejí a odcházejí. Podle mě je kaţdý rok

ţe by se mělo přejít ke staré podobě této události,

uskutečněno aspoň pár kvalitních divadel. Ovšem

kdy se hrála pouze listopadová představení a poté

ten pojem ´kvalitní´ je velice relativní, samozřejmě.

se promítal film. Dle mého názoru není tato dost

Oţivení divadel - dŧleţité jsou kostýmy a kulisy,

radikální změna nutná, ale malé úpravy by

to ale záleţí na třídě a její šikovnosti. Dále pak bych

neuškodily. Kupříkladu bych dodrţel vyhlašování

některá divadla oţivila projekcí, pokud by to bylo

nejlepších hereckých výkonŧ, ale vypustil bych

moţné, a lepší hudbou. Dŧleţité je, aby herci mluvili

hodnocení jednotlivých představení. Hlavní

nahlas.

myšlenkou není vítězství ale společně proţité chvíle

Letošní rok - myslím si, ţe úroveň niţšího

a utuţení kolektivu. Někdy je opravdu těţké vybrat

gymnázia trochu klesla, nevím ale proč. Vyšší

to nejlepší ze všech. Mnohdy to pak zpŧsobí rozpaky

gymnázium se mi velice líbilo, některé scénky byly

a více naštvání neţ radosti. Rozhodně bych ale

opravdu unikátní.

pokračoval v tradici scének, protoţe pro mnohé je to
jediná příleţitost, jak si zahrát divadlo. Do příštího
roku tedy méně dohadŧ a více radosti z této akce.

Oslavy dne studenstva 2010 očima maturantky
Letošní Oslavy dne studenstva pro mne nabývaly zcela jiného charakteru neţ v mnoha minulých letech,
samozřejmě hlavně proto, ţe se mŧj status „účastníka“ nevratně změnil na status „diváka“. S určitou dávkou
nostalgie jsem se v neděli 21. listopadu vypravila do Roškotova divadla, abych zhlédla představení pro rodiče
a veřejnost od pěti hodin. Kromě osobních radostných maličkostí (místo ve V.I.P. lóţi, pochvaly pátečního plesu)
mŧj celkový dojem z akce tvoří několik stránek věci. Ve snaze zachytit svŧj komplexní pohled jsem si dovolila se
kaţdé z nich krátce věnovat.
Scénky humorné
V posledních letech jsem docela nelibě nesla, ţe se ţáci niţšího gymnázia se svými divadly pouštěli na
„křehký led dospěláckého světa“, ţe se mermomocí snaţili rychle vyrŧst a oslovit dospělé diváky zlehčováním jejich
problémŧ (korupce, alkohol, agresivita, sloţité vztahy), kterým ale sami nemohli rozumět. Moţná proto mě letos
z niţšího gymnázia nejvíce oslovili primáni, jejichţ scénka 20 000 mil pod mořem sice nebyla vrcholem dramatické
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tvorby, zato však dala vyniknout dětskému vnímání světa, které mi loni v divadlech tak zoufale chybělo. Dokázali
také, ţe nevýhody nováčkŧ na škole (nový kolektiv, neznámé prostředí, naskočení do rozjetého vlaku tradice) se
dají vykompenzovat jinak, například pílí a krásnými kulisami. I 2.B (Robinson Crusoe) a 3.B (Popelka) mě mile
překvapily, i kdyţ v jejich případě mi něco chybělo. Vítězná 4.B pŧsobila, jako by svého Bořka stavitele poslepovala
z mnoha nesourodých obrazŧ z reklam, talkshows a parodií. Při práci kvartáni vyplýtvali asi spoustu lepidla, jinak si
nedovedu vysvětlit, jak scénka vŧbec mohla drţet pohromadě. Musím přiznat, ţe tento typ pojetí, který předvedla
třída se stejným diváckým úspěchem uţ loni, mě nikterak neoslovuje. S verdiktem učitelŧ tedy nemohu souhlasit.
Studenti vyššího gymnázia jsou starší a znalí věci, coţ
by mělo znamenat ucelenější a šťavnatější divadelní kusy. Ţáci
1.A, kteří bývají obvykle omlouváni diváky jakoţto „zelenáči“,
se letos také vyznamenali. Téma Šíleně smutná princezna sice
zpracovali velmi volně (budiţ polehčující okolností, ţe neviděli
předešlá divadla a neměli se od čeho „odpíchnout“), ale
scénka plynula s lehkostí a vtipem. Účinkující si uţívali
sebekratší výstup na jevišti, nakazili tak celé publikum svým
nadšením. Kdyby se písně z pohádky podařilo dŧmyslněji
a v nějakém pořádku začlenit do děje, mohl být celkový efekt
ještě lepší. Abych pravdu řekla, z vystoupení 2.A si mnoho
nepamatuji, snad jen ţe si vylosovali téma Záhada ztracené
třídní knihy, ţe jsem chvílemi stěţí udrţela oči otevřené a ţe měli špatně postavenou scénu (divák neviděl polovinu
lidí v lavicích na jevišti). Chválím dobře zvolenou a zvládnutou roli paní ředitelky. Bezpochyby nejlépe zvládli své
představení s názvem Šmoulové ţáci 5.B. Vyzdvihla bych
perfektní „modrou“ atmosféru, spoustu výborně
načasovaných a dobře „prodaných“ vtipŧ a hlavně
bezkonkurenční herecký výkon Davida Pávka (alias
Gargamela). Nelíbila se mi akorát sluhova nevkusná
a zbytečná zástěra a mrzelo mě, ţe se ve scénce neobjevilo
kvintánŧ více. Od třídy 6.B (Bylo nás pět) se čekalo hodně,
coţ se moţná stalo kamenem úrazu. Jednotlivé divadelní
prvky se velmi povedly (nápad, kostýmy a prostředí vŧbec,
ponurá nálada, humorné scény, gradace, hudba), ale
z nějakého nevysvětlitelného dŧvodu jsem mezi těmito
sloţkami nestíhala „přepínat“, jedna zanikala v záři druhé
a celkový dojem byl potom skoro mdlý. Na závěr musím konstatovat, ţe letošní divadla dosáhla mnohem větší
kvality, neţ tomu bylo loni, kdy se o vtipné pasáţe museli starat moderátoři.
Scénky listopadové
Dvě poslední divadla by měla připomínat
dŧleţité historické události, znamenat vyvrcholení celé
akce. Jak jsme uţ mnohokrát slyšeli, bývá pro „třeťáky“
čím dál těţší ztvárnit témata 17. listopadŧ 1939 a 1989
nějak novátorsky. Obě třídy však znovu dokázaly přijít
s originálním nápadem, lišily se ale v tom, jak s ním dál
pracovaly a jakého se jim podařilo dosáhnout
výsledného efektu. 3.A (17. Listopad 1939) úspěšně
pátrala po námětu v archivu, coţ trochu předurčuje
formu, jakou dostalo celé vystoupení. Mně osobně
mluvené slovo vŧbec nevadilo (naopak oceňuji, ţe nebylo čtené z papíru a ţe neslouţilo jen jako pomŧcka, jak
„nacpat“ do scénky nějaká fakta, ale mělo jednu z nosných „hereckých“ rolí), ale chápu, ţe někomu u „třeťákŧ“
chyběla akce nebo alespoň podbarvení slova hudbou. Líbila se mi scéna s předáváním věcí pozŧstalým, určitým
zpŧsobem jsem ji emotivně proţila. Celkově mi ale přišlo divadlo nedotaţené a nepropojené, přesto se mě dotklo
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a předalo určité poselství, coţ povaţuji za nejdŧleţitější rysy takového představení. Pokud by se celé představení
7.B (17. listopad 1989) neslo v duchu první scény, byli bychom snad svědky toho nejpŧsobivějšího, co kdy studenti
v Roškotově divadle byli schopni předvést. „Pouhá“ cesta lidí na deštivou demonstraci nejenţe úţasně představila
zmatenou dobu, ale navodila i váţnou atmosféru, připoutala k sobě celou divákovu pozornost a uvedla ho
v dotýkající se očekávání. Bohuţel vzápětí se vše vrátilo do zajetých kolejí a uţ se z nich neodpoutalo. Septimáni
ohlašovali divadlo o agentu Zifčákovi, ten na mě pŧsobil ale jen jako vloţená okrajová postava. Navíc mám
neodbytný pocit, ţe celá jeho aféra nevyzněla fakticky správně. Zifčák měl předstírat raněného, nebo šířit
poplašnou zprávu o tom, ţe někoho střelili? Jednalo se o podloţenou informaci, či jen o domnělé tvrzení? Tančící
slečnu mazlící se se státní vlajkou bych oţelela, stejně tak závěrečnou píseň provedenou po vzoru loňského 17.
listopadu 1989. Ani zde nemŧţu dát za pravdu učitelŧm, z vyšších ročníkŧ u mě vyhrála třída 3.A.
Scény zákulisní
Nemŧţu se nepozastavit i nad dalšími nedělními událostmi. Tamtamy na škole fungují spolehlivě, nabyla
jsem proto dojmu, ţe snad kaţdý gymnazista musí mít o jisté „zákulisní“ aféře přesné informace. Pokud tomu tak
není, nechť zbylí šťastlivci dál setrvávají ve sladké nevědomosti. Nepřísluší mi soudit jednání „hlavních hrdinek“
tohoto dramatu (myslet si o tom, s dovolením, budu své), mohu jenom reagovat na nastalou absurdně-paradoxní
situaci.
Celá škola, čítající 360 ţákŧ a 30 učitelŧ, si připomíná dny naší historie, kdy byli v centru dění odváţní
studenti bojující za správnou věc, za svobodu, za vlast. Profesoři, emočně pohnuti, vzpomínají na svá studentská
léta a ve svých současných svěřencích vidí naději, hybatele budoucnosti, ti si v duchu slibují, ţe kdyby znovu přišly
zlé doby, pŧjdou na frontu v první řadě. Vzápětí jsou všichni nuceni vrátit se nohama na zem. Ony dvě slečny si
studentské ideály vzaly za své vskutku unikátním zpŧsobem. Učitelé pravděpodobně ztratili víru, ţe lidská
populace má naději na přeţití, část studentŧ má nový námět na vtipy a zbytek (včetně mě) se musí vehementně
bránit nihilistickým stavŧm mysli. To jsme to tedy oslavili.
AJ

Kalendář
Celá redakce přeje všechno nejlepší Drahomírovi Vrbovi a Miroslavovi Kaššemu k jejich narozeninám. Také
blahopřejeme Miloslavu Chvátilovi k jeho svátku i k výročí jeho zrození. Obzvláště my nemŧţeme opomenout, ţe
11. prosince mají svátek všechny Dandulky, a proto tímto tištěným zpŧsobem přejeme především Daně
Holubářové. Nechť je nadále tak vtipná a vstřícná jako dosud. V prosinci mají jmeniny, jak všichni dobře víme, na
Štědrý večer, všechny Evy, a proto neopomínáme ani na Evu Pechovou, Minářovou a Suchomelovou.

Enjoy It
Milý Normane,
jiţ uplynulo mnoho času od Tvého posledního
dopisu a konvence a mé slušné vychování mne nutí
odepsat Ti (slovo ,,nutí" se sem zcela nehodí, neboť
psát Ti mi činí zvláštní radost). Velice dobře vím, ţe
názory na ţivot, Vesmír a vŧbec máme velice
podobné. Trochu mne ale zaskočila Tvá otázka na
problémy, které máme na naší planetě, Zemi.
Opravdu se Ti o nich nic na Tvé plavidlo, poháněné
výkonem nejvyšší nepravděpodobnosti, nedoneslo?
Nu dobrá, pokusím se je trochu rozebrat, avšak
bojím se, ţe o některých z nich mám zoufale málo
informací. Tak, zabořme ruce do toho bláta
problémŧ.

Jako první na mou mysl padlo přelidnění, a to
přímo obrovské. Starý kontinent, Evropa, je lidí plný.
Jsou všude, kam se podíváš. Myslím, ţe nárŧst
obyvatel je přirozeným vývojem. Časem se zase
sníţí, jenţe co budeme dělat do té doby, neţ se tak
skutečně stane? Lidé jsou na Zemi tak krátce oproti
rostlinám a zvířatŧm; a přitom uţ si zvládli podmanit
většinu pevniny, znečistit značnou část vody
a vzdušný prostor křiţovat leteckými linkami.
Společnost si ,,vyskakuje" na Vesmír a věří tomu, ţe
má skutečně nejvyšší inteligenční kvocient na naší
planetě a mŧţe si přizpŧsobit přírodní zákonitosti.
Nemohu říci, ţe bych o tom nebyla taktéţ
přesvědčena, ale chci se plně distancovat od názorŧ
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většiny nafoukané populace. Tím jsem trochu

nepouţívá vulgarismy, které se mi zdají úplně

odbočila od tématu, ale budiţ.

zbytečné. A co třeba etiketa? Zdravení a vše kolem

Od přelidnění jsem se plynule chtěla dostat ke
znečištění, nedostatku nerostných zdrojŧ, ropy,
energie a rozumu, ale obávám se, ţe tady nade

toho? Vím, vypadá nepotřebně, ještě ale udrţovala
jakousi úctu a slušnost mezi lidmi, která je potřeba
k tomu, abychom se mezi sebou nepovraţdili.

mnou bohuţel zvítězí mŧj jiţ zmiňovaný nedostatek

Společnost se chová falešně, buď se všichni

informací, proto na ně upozorňuji jen tak okrajově.

usmívají, šíleně přetvařují a lţou, anebo si nasazují

Nyní alespoň víš, ţe existují.

nic neříkající neutrální obličeje. Kaţdý se chce zařadit

S obrovským mnoţstvím osob (to se ale nemŧţe
měřit například s počtem mravencŧ na Zemi) také
velice souvisí hospodářská krize. Ta mi tak trochu
připomíná začarovaný kruh. Společnost ,,vynalezla"
(ty uvozovky se mi zdály vhodné) peníze. Někdo jich
má více a někdo méně, to je přirozené, ale minulý
rok se dostavila ona krize, jak ji většina lidí nazývá.
V hospodářství je méně peněz (promiň, nechci se do
toho zamotat, proto se vyhnu bliţšímu vysvětlení).
Kvŧli tomu vzrostlo procento nezaměstnanosti
a větší část obyvatelstva spadla do skupiny lidí
s méně penězi. Řešení? Budu upřímná - myslím, ţe

do davu (i kdyţ existují výjimky, ty ale jen potvrzují
pravidlo), hlavě zapadat, nevybočovat nijak
z normálu, zachovat si anonymní nenápadnost.
S falší podle mne úzce souvisí i církev a křesťanství
vŧbec. Nechci tady rozebírat, zda Bŧh je, nebo není,
kaţdý na to má jiný názor (já osobně se kloním spíše
k ateismu). Lidé dnes věří tomu, ţe kdyţ udělají něco
špatného, bude jim to odpuštěno. Chodí do kostela
a snaţí se dodrţovat většinu desatera. Myslím, ţe
kdyby Bŧh existoval, tohle by nefungovalo. Opět
jsem se dostala do jedné z odboček tématu, jak je
mým dobrým zvykem, nemohla jsem si ale pomoci.

nemám nejmenší tušení. Zastávám názor, ţe krize se

Dnešní svět, společnost obývající planetu Zemi,

,,nějak" překoná. Avšak chtěl jsi znát naše problémy,

má mnoho problémŧ, valnou většinu řešení neznám.

tady je máš. S krizí také souvisí, domnívám se,

Domnívám se, ţe jsou některé zveličené, dnes se

i kriminalita. Ta zde vţdy byla a bude, to se podle

celkově moc přehání. Populace jiţ určitě měla

mne nezmění.

v minulosti problémy daleko větší a závaţnější, nikdy

Mládeţ se vţdy snaţila postavit svým rodičŧm,
nikdy situace však nebyla tak strašidelně vypadající

jsme však nebyli tak blízko ke zničení naší planety.
Pokusila jsem se Ti nastínit pár našich problémŧ.

a trochu vyhrocená. Většina dětí bere aţ odporně

Máme jich tu myslím mnohem více. Doufám, ţe si

samozřejmě fakt, ţe mají kde spát, co si oblékat

o Zemi neuděláš špatnou představu, je přece,

a koho ţádat o peníze. Dosti značné části se také

převáţně neškodná".

nedostává základního vychování, rodiče na ně
nemají čas. Jen velice málo mladých lidí dnes

S přáním pevného zdraví a co nejrychlejšího
pohonu nejvyšší nepravděpodobnosti
Mahulena Kopecká

JIŘÍ HOLUBÁŘ: Sympatický vítěz voleb
Datum 11. 11. 2010 se stalo dnem pro první ustanovující schŧzi zastupitelstva v Ústí nad Orlicí. Vše probíhalo
hladce a jasně. Nově domluvená koalice v hlasování bez problémŧ získávala jasnou většinu, a do vedení radnice
byli tedy jmenováni noví lidé v čele s Petrem Hájkem jako starostou.
Kromě jiných usedl do křesla neuvolněného místostarosty také Jiří Holubář - sympatický muţ s vousatou tváří,
bývalý student a profesor našeho gymnázia a nyní ústecký podnikatel.
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S jakými očekáváními šel do voleb, jak vidí spolupráci na radnici v nastávajících dobách či jak na jeho četné
aktivity pohlíţí jeho ţena?

To vše se tedy nyní dozvíte v exkluzivním rozhovoru pouze pro Gympláka!
Pane Holubáři, co vás přimělo kandidovat do městského zastupitelstva právě za OUŠŤÁKY a jak se vůbec
dalo dohromady celé sdruţení?
Sdruţení jiţ má nějakou historii. I minulá léta jsme kandidovali jako nezávislí kandidáti a před čtyřmi roky jsme
začali pouţívat název Oušťáci. Letos jsme ho pouze více propagovali. V podstatě se jedná o skupinu apolitických,
spíše pravicově smýšlejících lidí, kteří nemají vztahy k ţádným stranám. Jde nám o město... ale to jde v podstatě asi
v kaţdé straně, takţe v tom to není. Jde o spolek lidí rŧzných profesí, kteří si rozumějí. Letos to bylo okořeněno
o spoustu mladých lidí, většinou absolventŧ gymnázia, takţe to byla trošku jiná sestava neţ před čtyřmi lety.
Samozřejmě, asi kaţdý z nás kandidoval kvŧli tomu, ţe tady ţije, ţe mu město není lhostejné a snaţí se pro něj
něco udělat.
Věřil jste ve vaše vítězství?
No to vŧbec ne! Potom, co bylo o některých z nás uveřejněno před volbami…To vŧbec nenasvědčovalo tomu, ţe
bychom mohli vyhrát. OUŠŤÁCI třeba ještě ano, ale konkrétně já!?
Vás osobně překvapil váš postup na přední příčku?
No jistě. Ohromně překvapil.
A jak vidíte budoucí spolupráci s vašimi koaličními partnery? Myslíte si, ţe v důleţitých otázkách, jako je
například budoucnost společnosti Tepvos, se shodnete nebo nastanou nějaké rozpory?
Já si myslím, ţe po těch pár schŧzkách, co jsme spolu jiţ absolvovali, najdeme společná řešení. Naše programy si
jsou hodně blízké. I kdyţ jsme asi byli vŧči Tepvosu radikálnější neţ třeba sociální demokracie nebo KDU-ČSL.
Nicméně asi kaţdý ví, ţe tam ta změna je potřeba a ţe s Tepvosem to není úplně v pořádku. Ono to ale není jen o
Tepvosu, je to o dalších věcech. Také to hlavně tady ve městě není o
stranách jako spíš o lidech. Takţe to dopadlo, jak to dopadlo, a
myslím si, ţe i opozice bude rozumná a ţe i jí také pŧjde především o
město.
Jaké osobně budou vaše první kroky v nové pozici neuvolněného
místostarosty?
(smích) Jaké budou kroky? Pochopitelně nevím, ale mám takovou
představu, ţe teď asi dva tři dny v týdnu budu trávit na radnici, abych
byl k zastiţení. Musel jsem k tomu i uspořádat svojí firmu. Při mém
současném pracovním vytíţení si jsem vědom, ţe bych pozici
místostarosty nebyl schopen dělat na plný úvazek. Proto jsem přijal
funkci neuvolněného místostarosty. Se starostou a s ostatními
místostarosty jsme si rozdělili určité oblasti (odbory města), o které
se bude kaţdý z nás starat. Tam se budeme prezentovat a tam
předpokládám, ţe budeme dělat potřebné změny. To bylo taky
v našem volebním programu, aby město, hlavně úředníci, byli např.
blíţ k lidem. Neměl jsem ten pocit. Takţe přiblíţit radnici městu,
občanŧm, coţ bylo i jedno z našich volebních hesel.

foto: www.oustaci.cz

A otázka na závěr - cítíte ze strany vaší ţeny podporu nebo vaší
politickou kariérou moc nadšena není?
(smích)Já si myslím, ţe to je z její strany velká podpora. Ta to má se mnou těţký, protoţe hodně času trávím
politikou. V těch posledních čtyřech letech, ono se to nezdálo, ale jako hodně hlasitá opozice jsem se tomu dost
věnoval, měl jsem hodně připomínek na zasedání zastupitelstva a ve všem mi manţelka pomáhala. Takţe jí patří
velký dík.
mkod
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Vánoce bez vánočního stromečku? To si nikdo z nás nedovede představit. Smrčky i jedličky k těmto svátkŧm uţ
nějaký ten pátek neodmyslitelně patří. Ale vybrat ten pravý dá člověku někdy pořádně zabrat. Jeden je moc malý,
druhý zase velký, tenhle řídký, tamten křivý. Vţdyť to znáte.

Gymplák vám přináší ukázku těch nejzajímavějších.
Nejmenší stromeček na světě měří na šířku méně neţ lidský vlas! Vyrobili ho britští vědci ze silikonu pomocí
paprsku iontŧ.
V Mexiko City naopak postavili strom tyčící se do výšky 90m.
Ale stromečky dnes nenajdete jen na souši. Jsou i pod vodou. Na Filipínách
v akvárium Manile je vystaven zelený stromeček ozdobený mořskými
hvězdicemi a dalšími potvŧrkami.
V Paříţi a v Sydney se rozhodli pro ekologickou variantu a místo umělých
jehličnanŧ si vyrobili vlastní stromky z PET lahví.
To v Anglii mysleli i na milovnice módy. Značka Christian Dior vystavila
v Londýně strom vyrobený z polystyrenu a papírově drtě. Ani jeho ozdoby
nejsou typické, na jeho větvích trŧní extravagantní modří leopardi.
Pevně věříme, ţe jsme vám dodaly inspiraci na výběr vašeho vánočního
stromku a ţe pod ním najdete vše, co jste si přáli.
Karolína Rejmanová & Markéta Novotná

A bude mít ty velký ţahnutý ţuby nahoru?
Jsou jich miliony, moţná miliardy. V dnešní době nedílná součást
našeho ţivota. Reklamy. Ať uţ zapnete televizi, rádio nebo otevřete
časopis. Útočí na nás nekompromisně ze všech stran. Nejrŧznější nabídky
hygienických potřeb, elektroniky, aut i krmiva pro vaše mazlíčky. Sortiment
je skutečně velmi pestrý. Zejména v televizi si toho mŧţete povšimnout
nejvíce. Reklamních spotŧ, během jednoho filmu zhlédneme desítky. Však
si vzpomeňte, kolikrát za večer přepínáte kanály, protoţe vám pořad
přeruší další dávka reklam. Přestoţe je drtivá většina společnosti tak
nesnáší, jak je moţné, ţe na nás
mají takový vliv a mnohdy jim
podlehneme? Podle mého názoru je to zejména širokou nabídkou, ve
které si zkrátka kaţdá generace najde „něco.“ Například slogany typu
„zadarmo“, „sleva“, „o 50% levněji“ a podobně zní v době krize pro uši
naprosto magicky, a tak logicky upoutají naší pozornost. A pak je tu další
dŧleţitý faktor. Vánoce. Vţdyť s nimi se do všech médií nahrne doslova
hromada vánočních reklam a upoutávek. Pro lidi jsou pak silným zdrojem
vtipných hlášek i komických situací, o kterých se se svými přáteli baví. Často
si je zapamatujeme rychleji neţ cokoli jiného. A jak uţ ukázaly prŧzkumy,
pokud je v hlavní roli ještě známá celebrita, o to více bývá reklama
přesvědčivá. V současné době se mezi ty diskutovanější dostaly reklamy na
mobilní operátory s legendárním Chuckem Norrisem nebo kouzelným
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panem Smrčkem. Pak je to také reklama na Kofolu, kdy slogan „ A bude mít ty velký ţahnutý ţuby nahoru“ si získal
přízeň divákŧ téměř okamţitě. V níţe uvedených tabulkách pak mŧţete vidět další reklamní favority, které se
zachytily v naší paměti.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ REKLAMA
Kofola
Brumík
AXE

NEJOBLÍBENĚJŠÍ HLÁŠKA
Coca cola - to je ono!
Vanish, skvrn a špíny se zbavíš!
Müller mix, Müller mix,mŧţeme…Oldřichu doleva…

reklama na „Slavíka“ s Gottem
reklama na Vodafone
reklama na T-Mobile
Nova MTV
Vánoční Coca Cola (dlouhodobě)

Seznam, najdu tam, co neznám.
Today. Tommorow. Toyota.
..krásně voní…Jihlavanka
Mattoni uţ není!
Bílá, modrá, červená, to je zubní pasta aquafresh…

Reklama na PokerStar
Prací prostředky

Corega, ţijte jako s vlastními zuby.
To je nové? Ne, vyprané v Perwollu.

Pokud i vy patříte mezi reklamní příznivce nebo dokonce maniaky, pak se mŧţete zúčastnit uţ dnes populární
NOCI REKLAMOŢROUTŦ, která se koná jiţ tradičně v Praze. Jestli se řadíte ale spíše mezi odpŧrce, pak vám
nezbude nic jiného, neţ je dále přepínat.
Veronika Suchomelová
CITACE: Malíková, L. – Vliv reklamy na člověka (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na http://vlivreklamy-na-cloveka.vyplnto.cz.

Do kasáren přijde telegram, ţe vojínovi Novotkovi

čarodějnice, jinej by tě zabil a já tě pouštím na

zemřel otec. Velitel dostal za úkol mu to šetrně

svobodu!!“

oznámit. Ten si tedy nechal nastoupit vojáky, zavelel
pozor a povídá: „Vojáci, kdo z vás má otce, tři kroky

„Doktor mi doporučil sexuální zdrţenlivost,” vypráví

vpřed. Novotka!!! Kam se serete!!?"

v hospodě Kája. „Tak jsem se dneska ráno sexuálně
zdrţel a málem jsem přišel pozdě po práce.”

Proč blondýnky nejedí okurky? Protoţe se jim
nevejde hlava do sklenice.

Sedí takhle vyhladovělí studenti na koleji a
fantazírují: „Co takhle začít chovat prase?“ „Ti hrabe,

„Jean, nachystejte mi kulovnici, pŧjdeme na ryby."
„Ale pane, neměli bychom si vzít raději udici?"
„A vy si myslíte, Jean, ţe kdyţ budu vyhroţovat

ne? A co ta špína? A ten smrad?“ „Si zvykne...“
„Pane soudce, to, ţe jsem klečel na silnici, přece

rybáři udicí, tak mi nějakou rybu dá?"

vŧbec nedokazuje, ţe jsem byl opilý." „A jak mi

„Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve škole?“ „Vy jste

kufru bílou dělicí čáru?"

říkala, ţe kdo nebude mít domácí úkol, tak ať se

vysvětlíte, ţe jste se pokoušel srolovat a strčit do

tady ani neukazuje.“

Dvě prodavačky se baví za regálama. Přiběhne třetí

Chlap vyhazuje tchýni z okna a říká jí: „Vidíš, ty

buďme potichu, oni zase odejdou!"

a povídá: „Holky, v obchodě jsou zákazníci!" „Tak

zdroj: www.vtipy.net
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Kamil Bartošek je i přes svŧj nízký věk – 25 let, známý mezi českými celebritami. V jeho
pořadu ONE MAN SHOW na internetové televizi Stream.cz se objevila jména např.: Jaroslav
Špaček, Ewa Farná, Zdeněk Pohlreich a další. Sledovanost jednoho dílu tohoto pořadu je
zhruba 400 000 tisíc divákŧ.
Jak a kdy jsi přišel s nápadem na ONE MAN

přesně takové, jaké potřebujete.

SHOW?

Co dělá Kazma, kdyţ zrovna netočí nebo

Je to necelé dva roky zpět. Točil jsem rŧzné

nestříhá?

úchylárny na Stream a jednoho dne jsem se rozhodl,

Kazma většinou pořád něco točí a stříhá.

ţe je do toho potřeba uţ trošku kopnout a udělat
něco, o čem se bude fakt mluvit. Sednul jsem si
doma na postel, zapnul kameru a začal plácat

Kdo je podle tebe lepší? Leoš Mareš, nebo Jan
Kraus? Důvod?
To je jako říct, jestli je lepší

nesmysly. To jsou zhruba počátky

Ferrari, nebo Rolls Royce. Jsou to

nejsledovanější talkshow na českém

úplně jiné kategorie. Leoš je

internetu, kterou dnes sledují
statisíce lidí.

mladý

Kdo ti shání kontakty na známé

zkušený a má nadhled. Oba jsou

a potrefený. Kraus je zase
ale jedničky v tom, co dělají. Leoš

osobnosti, popřípadě jak probíhá

u nás dokázal pozdvihnout

samotná domluva?

moderátorské řemeslo na luxusní

Ze začátku to bylo přes známosti,

a uznávanou profesi, za kterou

produkci Streamu atd. Dnes uţ je to

se platí zlatem, kdyţ ji děláš

jednodušší. Mŧj okruh známých

nejlíp. A Jan Kraus je zase

z této branţe uţ je tak rozsáhlý, ţe

jednoznačně prŧkopníkem late

sehnat dnes kontakt v podstatě na

night show u nás. Oba jsou to

kohokoliv je pro mě uţ jen otázkou

jedničky, ke kterým vzhlíţím

několika telefonŧ. Jeden zná toho,

s obrovskou úctou. Já jsem mezi

který zná toho a ten zase zná někoho

nimi Škoda Favorit 136L.

jiného... je to malý rybník.
Odmítl uţ někdo konkrétně pozvánku do tvého
pořadu?
Agáta Hanychová - má nějaký mindráky.
Jak dlouho zhruba trvá nesestříhaná ONE MAN
SHOW?
Jak kdy, jak s kým. Někdy mám 30 minut materiálu
a stříhání je pohoda a někdy přijde někdo ukecaný,
nebo s kým si padneme do noty a pak to má třeba

Odmítnul bys nabídku do nějaké televize dělat
podobnou show, kterou děláš na Stream.cz?
Záleţelo by na konkrétní nabídce. Nebráním se
ničemu, co mě bude bavit a naplňovat. (Moje kapsy
pochopitelně).
Co ti v poslední době udělalo největší radost?
Hezká otázka. Ani nevím... asi moje přítelkyně. To je
moje největší ţivotní radost.

i přes 2 hodiny - ano, uţ i tací tady byli. Obecně je to

Co bys označil za jednoznačně největší fenomén

ale váţně řezbářská práce. Opracováváte obrovský,

21. století?

tlustý strom tak dlouho, dokud z něj není párátko

Jednoznačně internet.
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Povaţuješ sám sebe za celebritu?
Ne.

Vzkaz našim čtenářům a studentům našeho

Který z hostů v pořadu ONE MAN SHOW byl pro
tebe nejpříjemnější a kdo naopak nejhorší?
Všichni byli fajn. Od kaţdého jsem si vzal něco.

Gymnázia v Ústí nad Orlicí.
Aţ budete hledat někoho, kdo vám „odkdáká“
maturitní ples, tak pište kazma@stream.cz.
Petr Vaňous

Milí ţáci, protoţe tu je druhé číslo Gympláka, čeká na vás i další anketa. Nemohly jsme si pomoci, ale
s padajícím sněhem uţ i na nás dolehla vánoční nálada. Tomu také odpovídají naše otázky, tak doufáme, ţe se
vám budou líbit.
Pro jistotu připomeneme pravidla hlasování: Na nějaký kousek papíru napište svoje odpovědi na následující
otázky a lístek potom vhoďte do označené krabičky ve školní knihovně. Prosím, abyste hlasovali nejpozději do 21.
prosince.
ANKETA: 1) Kdy, jak a od koho jste se dozvěděli, ţe dárky nepřináší Jeţíšek? (Hluboce se omlouváme těm, kteří
v to ještě věřili)
2) Jaký dárek si nejvíce přejete vidět pod stromečkem?
3) Co byste koupili svým rodičŧm, kdybyste měli neomezený rozpočet?
Jelikoţ jsme v minulém čísle slíbily, ţe ankety budeme vyhodnocovat (a sliby se mají plnit), připravily jsme si pro
vás stručný přehled toho, jak jste dopadli. I kdyţ jsme v krabičce našly celkem málo papírkŧ, u některých jsme se
pobavily.
Spousta z nás si nedokáţe bez zpívání svŧj ţivot představit. Zpíváme si všude, kde jen to jde, někteří jen tiše pro
sebe, některé zas těší, kdyţ je slyší co nejvíce lidí. Z naší ankety jsme zjistily, ţe si nejčastěji prozpěvujete doma, ve
sprše, potom venku, ve škole a v neposlední řadě také v autě.
V další anketě jsme se vás ptali, co nejinteligentnějšího jste zatím vymysleli. Úkolem této otázky bylo zjistit,
kolik nadprŧměrně inteligentně přemýšlejících jedincŧ se na našem ústavu nachází. Výsledkem jsme byly naprosto
šokovány! Téměř polovina hlasujících odpověděla, ţe nic! Vaše další „vynálezy“ se týkaly scénáře na 17. listopad.
Ostatní se lišily, ale shodly jsme se, ţe nejinteligentnější idea je teorie o tom, ţe 1+1=2. Opravdu, z tohoto
studenta by si měli brát příklad všichni ti, co se podceňují a myslí si, ţe v ţivotě nevymysleli nic inteligentního.
Jsme přece na gymplu, ne?
Jsme rády za vaše hlasy a byly bychom ještě radši, kdyby jich příště bylo více. Doufáme, ţe budete ve čtení
našich anket pokračovat. Zároveň bych chtěla poprosit všechny studenty, aby do krabičky nevhazovali vulgární, či
dokonce někoho uráţející odpovědi. Děkujeme.
Jana Absolonová & Kamila Čáslavková
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Vanilkové rohlíčky - prudce jedlé a k okamžité konzumaci
Potřebujeme:
30dkg hladké mouky

10dkg mletých ořechŧ

22dkg másla

2 ţloutky (Ne celá vejce!)

4dkg cukru moučka
Na vále vše dobře prohněteme, vytvoříme válečky stejného prŧměru, nakrájíme na dílky a tvarujeme rohlíčky.
Nedělejte tenké, potom se při obalování lámou. Pokládejte na vymaštěný plech a pečte do zrŧţovění v předem
rozpálené troubě. Obalujte teplé v cukru s vanilkovým cukrem.

Mrkvové cukroví
Potřebujeme:

25 dkg 100% tuku

30 dkg hladké mouky

15 dkg mrkve

Tuk na mouku nastrouháme nahrubo, mrkvičku najemno, vše spojíme, vyválíme placku asi 1/2 cm tenkou. Vál si
pomoučíme dle potřeby, aby se těsto nelepilo. Vykrajujeme tvořítkem, upečeme dorŧţova a teplé obalujeme
v cukru s vanilkou.

A k čajíčku před Vánoci jednu mňamku mrkvovou na plech
Zapneme troubu na 250 stupňŧ a mŧţeme pracovat.
Potřebujeme:
25 dkg jemně nastrouhané mrkve

2 celá vejce

25 dkg polohrubé mouky

1 a 1/2 pečicího prášku

25 dkg cukru krupice

mléko dle hustoty asi 1dcl.

2 lţíce oleje
Vše smíchat, nalít na připravený plech a péci do zrŧţovění na 150 – 175 stupňŧ. Po vychladnutí navrch natřeme
ušlehané: 2 tvarohy, 1 Dukát nebo Hera, vanilkový cukr a cukr dle chuti. Navrch mŧţeme posypat strouhanými
ořechy, čokoládou či Grankem. Vše dle fantazie.
Tak dobrou chuť!
Dana Tomášková
Záţitky a postřehy jednoho redaktora, kuchaře amatéra: Poslední recept jsem jako jediný ze všech stihl
připravit. Těsto se vytvoří ve velké míse snadno, pokud vám nevadí zdlouhavější strouhání mrkve, nebudete s ním
mít problém. O to horší je to s krémem z tvarohŧ, Hery a cukrŧ, pokud do vás bude někdo hučet: „Dej místo Hery
máslo,“ neposlouchejte ho! Zpočátku tohoto rozhodnutí budete asi silně litovat, protoţe tato směska má velice
vysokou hustotu, zvláště kdyţ máte rozbitý mixér a musíte krém šlehat v ruce. Má rada: „obraťte se na další
příslušníky rodiny, jako např. babičku a ta vám ráda po dlouhém neúspěšném ručním šlehání mixér zapŧjčí.“
Kdyţ vyšleháte tvarohy a Heru, do krásného jemného tvaru a vzhledu, přidejte vanilkový cukr a následně cukr
krystal (radši více či méně, v poslední době se vám mŧţe často stát, ţe narazíte na lehce nakyslý tvaroh, a tak je
větší mnoţství cukru opravdu vyţadováno). Sic buchta vyţaduje více času a odvahy, ale výsledek je naprosto
famózní. Celá rodina buchtu zblafla během prvních pár hodin a všem velmi chutnala.
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Kotelna v 2. čísle Gympláka uvádí Jaroslava Kumpošta a Kateřinu Kollertovou

Váš nejoblíbenější kolega?

studentŧm stejně spravedlivý, ale myslím, ţe se

♂Asi mŧj kolega z kabinetu – Drahomír Vrba.

všichni učitelé včetně mne o to pokouší.

♀Je jich více.

Jste spokojený se spoluobyvatelem ve vašem

Třída, kterou nejradši učíte, a proč?

kabinetě? Jakou výhodu vám přináší mít

♂Nejraději asi učím na společném semináři 3.A

v komůrce právě jeho a naopak - jaké jsou jeho

a 7.B.

mouchy, které vám pijí krev?

♀V kaţdé třídě je nějaká atmosféra; někde chvilku

♂Je tady jenom jeden den v týdnu (smích), takţe

lepší, jinde horší. Všude učím stejně ráda.

tento kabinet je mé království. Má blízko ke

Myslíte si, ţe jste mezi ţáky oblíbená/ý? Z čeho

sportŧm. Spíš ho tady utlačuji já, to by asi chtěl

tak usuzujete?

změnit on, byl bych samozřejmě radši, kdyby tady

♂Asi jak u koho, těţko říct.

byl častěji.

♀To nemůžu posoudit, určitě jsou žáci, kteří mě

♀Jsem v kabinetě s Věrou Novákovou a jsem s ní

nemají moc v oblibě. U studentŧ, kteří nemají mé

absolutně spokojena. Za krátký čas jsem zjistila, ţe

předměty moc rádi a kterým vadí, ţe po nich něco

máme podobné učební metody, máme na spoustu

chci, asi moc oblíbená nejsem. Ale jinak doufám, ţe

věcí stejný názor a spoustu problémŧ řešíme pomocí

jsem dostatečně ke studentŧm vstřícná.

podobných postupŧ. Neměnila bych ji.

Jak reagujete, kdyţ najdete tahák (při písemce)?

Pokud jste alespoň zahlédl první číslo Gympláka,

♂Zabavím. Ale reagoval jsem rŧzně. Ale teď zabavím

co byste mu poradil/doporučil/popřál popř. co

a ohodnotím nedostatečnou.

byste na něm změnil?

♀Pokud ho najdu ještě před písemkou, tak se s tím

♂Četl jsem ho, uvidíme, jak se bude vyvíjet, podle

dá ještě něco udělat, ale pokud je písemka jiţ

zpětných vazeb, které dostanete. Moţná bych rád

napsaná, tak je to zlý.

více sportu, ale jsem spokojen, ţe někdo něco

Myslíte si, ţe jste spravedlivý/á ke všem

takového vŧbec dělá.

studentům stejně?

♀Bohuţel jsem ho zatím nečetla.

♂Snaţím se.

Jaké jsou školní akce, na které se nejvíce těšíte,

♀Snažím se, ale určitě ani nejde být ke všem

co vám přinášejí? Co se vám na nich nejvíce líbí?
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♂Samozřejmě, nejbliţší akcí je ples. Na který se

Televize, nebo kniha?

s ţenou chystáme. V druhém pololetí je jedna

♂Kniha. Kdyţ čtete knihu, tak si vytváříte film ve své

sportovní akce, kterou pořádáme, to znamená

hlavě, v televizi vám všechno předloţí…

sportovní kurz a potom s druhými ročníky by měla

♀Televize.

být taková „pilotní akce“ to znamená vodácký kurz.

Kolo, nebo auto?

♀Obdivuji především divadla: 17. listopady, ale

♂Kolo, jsem přeci sportovec.

i ostatní, na kterých se studenti podílejí. Zvlášť ty

♀Auto je potřeba, ale na kole se mŧţeme pěkně

introvertní typy, ne jen ty extrovertní, já bych to

provětrat (smích).

určitě nezvládla v tomhle vašem věku.

Slunce, nebo sníh?

Jaký další předmět byste, kromě těch nynějších,

♂Slunce, hŧř snáším zimu.

chtěl ještě učit?

♀Slunce (bez váhání).

♂Mám blízko k jazykŧm, takţe moţná angličtina, to

Váš názor na tzv. velké koalice ve statutarních

bych ale musel trochu dopilovat vzdělání, a potom

městech (především: Praha, Brno)?

mi je blízký zeměpis, k tomu mám blízko, protoţe

♂Je to daleko, tak se mě to tolik nedotýká, takţe

rád cestuji.

spíš bych měl asi problém, kdyby něco podobného

♀Občanskou výchovu a tělocvik.

vznikalo

Jste na škole spokojený/á?

v našem regionu, ale zde se naštěstí vyvíjí dobře.

♂Jsem.

♀Jsou potřeba.

♀Ano moc.
Co byste na sobě změnil (jaké vlastnosti vám
vadí) a proč?
♂Těţko říct (smích). Já jsem vcelku spokojený se
svým ţivotem…
♀Nedotahuji věci do konce, člověk je sice líný od
přírody, ale mě by nějaká ta pracovitost navíc určitě
neuškodila.
Proč učíte?
♂Uţ od dětství mám velmi rád přírodu, takţe proto
jsem se rozhodl studovat biologii a samozřejmě
bych chtěl lásku k přírodě předávat dál, abych ve vás
probudil zájem o přírodu.
♀Maminka byla učitelka, a tak jsem taky chtěla být
od malinka učitelkou, přišlo mi to jako zcela
přirozená cesta.
Vtipy o Chucku Norrisovi, nebo o blondýnách?
♂Teď nevím, jestli to nebude číst moje ţena, to je
totiţ blondýnka (smích). Je mi to jedno.
♀Vtipy o Chucku Norrisovi, zvlášť teď, jak je
v reklamách; to je moc dobrý.
Nejoblíbenější den v týdnu a proč?
♂Většinou pátek, kdyţ je druhý den volno, mŧţu si
odpočnout a nemusím si pro vás nic připravovat.
♀Nemám ţádný, všechny dny mám stejně ráda
(smích).
Divadlo, nebo film?
♂Spíš asi divadlo, to co tady předvádím kaţdý den
(smích).
♀Divadlo je sice zajímavější, ale koukat na filmy je
bohuţel jednodušší a tak na ně koukám více, neţ
chodím do divadla.

Závěrečný kvíz
Co to je Hadonoš?
♂To je nějaký tvŧj novotvar, který sis na mne
připravil.
♀Nevím.
Co to je burţoasie?
♂To byla vládnoucí třída v Rusku.
♀Ta šla proti proletantŧm. To je jasný, ale nevím, jak
to mám blíţe vysvětlit.
Co to je bufonofobie?
♂Nebude to fóbie ze sov?
♀Strach z něčeho, nevím z čeho.
Co to je kortikální dysartrie?
♂Něco z lékařství, váţně netuším, nějaká reakce na
kortikoidy?
♀Souvisí to s lékařstvím. Moţná něco s cévami
a srdcem.
Kdo to byl Josef Mirek Kramerius?
♂Někdo z českého národního obrození
♀Češtinář.
První Čech na měsíci?
♂Já myslím, ţe tam ještě ţádný Čech nebyl.
♀Ţádný Čech tam nebyl.
Co dělá slunce v noci?
♂Chceš slyšet, ţe spinká (smích)? Samozřejmě svítí
na druhou stranu naší planety.
♀Svítí.
Na ohlasy studentů: dodatečná otázka pro
Jaroslava Kumpošta: Mnoho studentů zaujal váš
účes a tak vznikla debata, zda vyznáváte nějakou
stranu, či to je prostě jenom účes?
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♂Je to čistě praktický a mám spoustu testosteronu

těţkopádností v řeči.

(smích). Určitě nejsem skinhead, nesympatizuji

Bufonofobie je fobie z ropuch

s dělnickou stranou, takţe je to opravdu čistě

Hadonoš je 13. znamení zvěrokruhu

praktická věc.

Burţoazie je společenská vrstva, která usiluje o

Správné odpovědi

politickou moc na základě bohatství
Josef Mirek Kramerius je pouhá zkomolenina

Kortikální dysatrie je hovorová porucha procesu

jména Václava Matěje Kraméria.

artikulace projevující se např. neplynulostí a

Ţádný Čech na měsíci nebyl.
Michal Blaţek

Megamysl
2. prosince
Animovaná komedie s hlasem Willa Ferrella a Brada Pitta: Další animák z dílny Dreamworks, kde mezi sebou
bojuje dobro a zlo. Kdyţ je dobro poraţeno, zlý Megamysl vymyslí, nového superhrdinu, proti kterému bude moci
válčit. Z reka Titana se stane ještě větší gauner neţ Megamysl, který musí učinit zásadní rozhodnutí. Přestoupit na
stranu dobra a zachránit město před Titánem, anebo mu jej nechat napospas?

Rodinka
9. prosince
Česká komedie s Janou Štěpánkovou, Danielou Kolářovou, Jaromírem Hanzlíkem, Lucií Vondráčkovou
a Lenkou Vlasákovou. Rodinná komedie o příhodách z domu, kam se vejdou všichni bez rozdílu věku! Ztřeštěná
puberťačka, pěstitel orchidejí v penzi, vášnivý kutil s katastrofálními následky a archeolog bez práce i další. Při
zhlédnutí tohoto filmu budete mít pocit, jako by byl právě o vás a vaší rodince.

Narnie: Plavba Jitřního poutníka
9. prosince
Fantasy s Benem Barnesem,
Skandrem Keynesem, Georgiou Henley
a Willem Poulterem. A je tu další, jiţ třetí
díl Narnie, natočený podle předlohy C. S.
Lewise. Nyní se mladý král Kaspian na své
lodi s podivným názvem Jitřní Poutník
vydává splnit svou přísahu a najít sedm
ztracených lordŧ z Narnie, kteří se kdysi
dávno ztratili během nebezpečné výpravy.

Fotři jsou lotři
23. prosince
Komedie s Benem Stillerem, Robertem De
Niro, Ownem Wilsonem a Jessicou Alba. V prvním dílu Fotr je lotr se Greg musel poprat se svým budoucím
tchánem a setkáním rodičŧ. Tentokrát uţ se sice není s kým seznamovat, ale zábavu by měly obstarat děti hlavních
hrdinŧ a otcovské, respektive dědečkovské, povinnosti.
Mladá slečna Vrbická

15

Ústecký ochotnický soubor VICENA představí hru

a EVOU & VAŠKEM.

s názvem: „Zdravý nemocný“ jiţ 3. 12. V reţii Jana

Čas a datum: Ve čtvrtek 16. prosince od 19.00 -

Štěpánského se nám představí zhruba 25

24.00.

divadelníkŧ v 25. repríze. Lístky mŧţete zakoupit

Vstupné: 160,- Kč

v předprodeji v Informačním centru. Přijďte se

Zahájení předprodeje vstupenek: 25. listopadu

pobavit a těšte se především na divadlo plné
Moliérova humoru, ale také na jednu profesorku

A ústecká Malá scéna si pro nás připravila: „Vánoce

matematiky našeho gymnázia.

na Malé scéně.“ Ovšem jiţ 11. 12. 2010 v 19:00.

Rovněţ bych Vás chtěl pozvat na nejoblíbenější

kapely SKELET, ale i vánoční pohádku a dobré víno.

českou lidovou hru se zpěvy a tanci o dvou dějstvích

Vstupné: 80,- Kč

v podání DS HÝBL „ PODSKALÁK “ v reţii Jiřího

Také jsou pro nás nachystány snímky zákoutí

Jireše.

jihozápadní Číny na 17. prosince v 17:00, které si

Vstupné: 100 Kč

mŧţeme prohlédnout rovněţ v Malé scéně za 40

Místo konání: Česká Třebová

korun.

Slibuje nejen taneční večer s příjemnou hudbou

Datum: 11. 12. (sobota) a 12. 12 (neděle)
Roškotovo divadlo ve svém programu nabízí také
PLES KLUBCENTRA se skupinou SURF Blansko

www.msuo.cz

www.kcct.cz

Myslím, ţe prosincová nabídka je skutečně pestrá.
Snaţil jsem se pro vás zpracovat širokou škálu
zábavy. Doufám, ţe na nějaké mnou doporučené
místo zajdete. Více informací na.

www.vicena.cz

www.klubcentrum.cz
Michal Blaţek

Pavel Renčín: Labyrint
Na konci podzimu vychází unikátní kniha od nejznámějšího autora českého sci-fi. Ale čím je román vlastně
unikátní? V kolonce „autor“ je uvedeno pouze jedno jméno, a to Pavel Renčín; správně by tu však měl být celý
seznam jmen spoluautorŧ. Kdyţ totiţ spisovatel začal knihu psát, postupně na svém webu uveřejňoval její části.
Čtenáři je ohodnocovali a navrhovali úpravy či novinky, nad kterými by se autor mohl zamyslet. Ten jim
v některých případech vyhověl, přidal například novou postavu, a tak se v konečné fázi mŧţeme těšit na napínavé
fantasy z podzemí Prahy, kde se skupinka unesených obyvatel snaţí dostat ze spárŧ neuvěřitelného labyrintu.

Kolektiv autorŧ:Guinness World Records 2011
Pro někoho jen kaţdoroční „klasika“, která přináší další nudná čísla, jeţ by na nás měla zapŧsobit. Pro někoho 288
stran neuvěřitelných lidských, přírodních i technických výkonŧ, nad nimiţ se tají dech. Ať na knihu pohlíţíte tak
nebo tak, mohlo by vás zaujmout, ţe letos nově obsahuje GPS prŧvodce světem rekordŧ, jenţ zahrnuje 270 měst,
v nichţ naleznete ten největší rekord s jeho GPS souřadnicemi, pro případ, ţe byste jej chtěli vidět naţivo.
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Jay Kinney: Svobodní zednáři - Mýtus a skutečnost
Koho by nelákalo odhalení tajemství prastarého řádu spojovaného s vševědoucím okem na dolarové bankovce
nebo egyptskými pyramidami, o němţ po světě koluje mnoho fám. Rozpoznat právě čistá fakta od výplodŧ
fantazie napomŧţe tato kniha, která uvádí pověsti o zednářích na „pravou míru“. Je jen na vás, čemu uvěříte a co
dál budete povaţovat za výmysly a povídačky…
Treska Sloupenská

Zdánlivě záhadná prosincová pranostika
Naši předkové ţili obklopeni přírodou a měli mnohem víc času na její vnímání a pozorování, neţ zŧstává většině
z nás v šíleném ţivotním tempu počítačového věku. Moudrost získanou příslovečným „selským rozumem“ uloţili
naši dědové a babičky také v pranostikách. Pranostiky, tedy rčení spojovaná s určitými meteorologickými situacemi
či obdobími roku, vlivem probíhající globální klimatické změny (nepodloţeně a zcela nesmyslně nazývané novináři
globálním oteplováním) ovšem dnes mnohdy přestávají platit. Přesto zŧstávají dŧleţitou součástí kulturního
dědictví národa.
K měsíci prosinci se váţe také jedna pranostika, která se nezasvěceným mŧţe zdát záhadná. Na Lucii (13. 12.) se
říká: „Svatá Lucie, noci upije, ale dne nepřidá.“
I tato pranostika však byla vytvořena na základě přesného pozorování.
Jak doufám dobře znají především studenti 1.A a kvinty z hodin zeměpisu, pohyb Země kolem slunce se řídí stejně
jako v případě ostatních planet tzv. Keplerovými zákony. První zákon říká, ţe planety obíhají po eliptických
drahách, které jsou ovšem málo odlišné od kruţnic.
Druhý zákon pak říká, ţe plochy opsané prŧvodičem (tedy myšlenou spojnicí mezi pohybující se planetou
a Sluncem) jsou neměnné. Za určitý čas tedy prŧvodič vţdy opíše stejnou plochu, bez ohledu na to, ve kterém
místě oběţné dráhy se naše Země zrovna nachází. Tam, kde je Země na oběţné dráze Slunci nejblíţe, v tzv.
přísluní, se tedy musí Země pohybovat rychleji neţ v odsluní. Jinak by druhý Keplerŧv zákon nebyl splněn. Tvar
oběţné dráhy Země se nám pak promítá do dráhy zdánlivého pohybu Slunce po obloze.
A právě s tím souvisí i pranostika o svaté Lucii. V prosinci se nám den stále zkracuje a noc prodluţuje, a to aţ do
zimního slunovratu, se kterým jsou spojeny křesťanské Vánoce. Vlivem tvaru oběţné dráhy Země však dochází
k tomu, ţe kolem 13. prosince, na Lucii, nestojí Slunce na obloze nejvýš v pravé poledne, jak tomu jindy je. Poledne
a tím i východ a západ Slunce jsou posunuty, nastávají o několik minut později. Délka dne ovšem zŧstává
zachována. Lucie tedy skutečně noci upije (Slunce zapadá o chvíli později, čehoţ si naši předkové všimli), dne
ovšem nepřidá.
Závěrem snad zbývá ještě doplnit, ţe Svatá Lucie je patronkou slepých. Podle legendy si tato ţena, která ţila ve
městě Syrakusách na Sicílii kolem roku 300 po Kristu, vydloubla oči, kdyţ se měla z donucení vdát za pohana.
Raději rozdala své věno a majetek chudým. Tím byla prozrazena jako vyznavačka tehdy ještě zakázaného
křesťanského náboţenství a zahynula mučednickou smrtí. Je uctívána jak katolickými, tak pravoslavnými věřícími.
Panna Maria prý Lucii za její oběť víře dala oči ještě krásnější, atributem této světice je proto miska, na které
Lucie v rukou nese svoje oči. Vy ovšem buďte na svoje oči opatrní a uţívejte je k pečlivému pozorování okolního
světa. Vţdyť je na něm tolik zajímavého a krásného k vidění. Stačí se jen dobře dívat.
Hynek Skořepa
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Zápisník zapadlých VII

Kulatý Stŧl krále Artuše a Svatý Grál
Doba adventní a vánoční je dobou pohádek, příběhŧ z dávných časŧ, klidně se usaďte a poslouchejte: bylo nebylo …
On to není jediný příběh, je to celý trs, drŧza příběhŧ. Vyprávějí, nejstručněji řečeno, o rytířských činech
udatných muţŧ a pŧvabu krásných ţen za vlády Artušovy. Ten a jeho Kulatý (Kruhový) Stŧl jsou ohniskem dění:
odtud rytíři vyjíţdějí za dobrodruţstvími, sem se opět ze svých výprav vracejí. Občas se události začnou dít
dokonce na samém královském dvoře.
Ten svět má však ohniska dvě. Kromě toho prvního, světského, je tu ještě Grál, ţivotodárná nádoba, tajemný
předmět chovaný a střeţený na hradě, který však většina rytířŧ nikdy nenalezne. Proti Kulatému Stolu stŧl
čtverhranný, proti světskému kruhu rytířŧ společenství těch, kdo z běţného světa odešli. (Parabola má druhé
ohnisko v nekonečnu.)
Budeme-li hledat kořeny celé té přebohaté tématiky, našly by se nejspíš v setkání dvou tradic: keltské
a křesťanské. (Rozhraní dvou odlišných kultur mohou často přinést vzájemné obohacení, plodnou syntézu – viz téţ
v ekologii ekoton, tj. rozhraní společenstev.) Tak jako třeba v Tibetu vzniká nová, lámaistická podoba buddhismu,
je i příchod mediteránní křesťanské tradice do západní Evropy za soumraku antiky provázen přeznačením starého
a zrozením nového. Zvěst o Kristu se tu dostává na ţivnou pŧdu mýtŧ zcela jiných: „onen svět“, pohádkový svět je
tu přítomen na kaţdém kroku.
Artušovsko-grálový cyklus však není přímým výstupem takového setkání, ale jeho ozvěnou po mnoha staletích
ve zcela jiné době, ve vrcholícím středověku. Vyrostl v prostředí dvorském, je vrcholným projevem zlaté doby
rytířství. Další historická vrstva, další přeznačení, další obohacení. Byly to tyhle příběhy, jimţ naslouchal mladý Karel
IV., neţ se stal naším vládcem?
Děj je tu určen zejména charakterem jednotlivých postav. Zatímco ze všech těch jmen mnoha rytířŧ se vám
mŧţe točit hlava, hlavní postavy jsou nezaměnitelné. Co se přihodí jim, to by se jiným stát nemohlo. Čaroděj
Merlin, zosobňující pohanskou moudrost, ale připravující uţ nástup křesťanské tradice. Mladý Artuš, zdánlivě
náhodou sahající po meči zaraţeném v kameni a plnící tak věštbu. Zralý Artuš, vládce nad lidmi, střed království.
Gawain, ušlechtilý bojovník, zaţívající dobrodruţství světská, ale míjející se s Grálem samotným. Perceval (Parsifal),
jemuţ bylo proti vší naději dopřáno vstoupit na grálový hrad nejen poprvé, ale i podruhé. Galahad, muţ, jenţ
usedá na Záhubný stolec. Král Rybář, podivně zraněný, podivně zakletý. A mohli bychom pokračovat, dokud svíce
nedohoří: Lancelot, Gurnemanz, Trevrizent, Fajrefis, Tristan – co jméno, to uzlík mnoha příběhŧ.
Ani na ţeny se tu nezapomíná. Čím by byl rytíř bez své dámy! Kdyţ Merlin, tak Morgana. Kdyţ Artuš, tak
Guenevera. Kdyţ Perceval, tak … tak nejdřív maminka, pak Blanchefleur, sestřenice Sigune a ještě Kundry –
čarodějka. Kdyţ Gawain, tak Orgelúza.
Dalšími zdroji příběhŧ jsou pak jednotlivé mocné předměty. Mluvili jsme uţ o obou stolech. Potom Grál, ovšem,
ten je tématem zcela ústředním. Meč Excalibur. Kopí svatého Longina. Zbroje rŧzných barev, zbraně, poháry,
prsteny, šperky – to všechno tu hraje své role. Podle Zdeňka Neubauera je mytický svět osudový – věci tu mají své
vlastní příběhy, nelze je pouţít bez ohledu na kontext.
Zvláštní je i geografie míst, kde se to vše odehrává. Často stačí den a dojedete do zcela neznámé krajiny; jindy
nestačí mnoho let, abyste nalezli místo, které jste nedávno opustili. Nakreslit mapu putování byť jen hlavních
hrdinŧ je úkol nemyslitelný. Středověký člověk se ocitá na rŧzných místech jako mávnutím kouzelného proutku,
ţádný objektivní prostor, zato všude dvířka onam, tam na druhou stranu, tam za zrcadlo.
A tam se tedy dějí ty příběhy. Touţili jste někdy, aby se něco opravdu stalo? Nudy se tu nebojte, dobrodruţství
číhá za rohem, za chvíli se na hostině zjeví plačící dívka a bude ţádat Artuše o pomoc, tamhle přijíţdí neznámý
jezdec a přináší nečekanou zprávu, všechno to zamotává dávná přísaha pomsty a ještě dávnější věštba, rytíř musí
dostát slovu, které neprozřetelně vyslovil … a co kdyţ se ukáţe sám Grál? Příběhy tu rostou jako houby po dešti,
nesledujeme jedinou fabuli, bloudíme v houštinách!
I proto nenajdete jednu jedinou kanonickou verzi, kde byste se dozvěděli, „jak to bylo“. Najdete řadu
zpracování: prozaická i básnická, stručnější i rozvleklá, jediná událost se objevuje v řadě rŧzných verzí, jiné verze se
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obejdou bez oné události. Artuš a Grál znamenají víc neţ jeden příběh; jde o téma s variacemi, téma plodící
variace. (Výraznou moderní analogii spatřuji v tématice potterovské; ta má sice své kanonické zpracování z pera
J.K.R., ale fenomén fan-fiction jasně ukazuje, ţe ten svět uţ ţije vlastním ţivotem a překročil hranice jediného
autora. Velké příběhy si hledají mnoţství vypravěčŧ.)
Vyprávění, která by se tak zdála být okrajovými pohádkovými kuriozitami, se nakonec ukazují být alespoň pro
část Evropy ústředními. Ne náhodou neunikla pozornosti Jungovy hlubinně psychologické školy: postavy, věci
a motivy našich příběhŧ jsou vskutku archetypální, prazákladní. Spolu se symbolikou alchymickou jde zřejmě
o jeden z nejrozvinutějších projevŧ evropské obraznosti.
Mýtus, totiţ archaický zpŧsob proţívání skutečnosti zaloţený na vyprávění, v křesťanství příliš ţivné pŧdy
nenalezl (navzdory tomu, ţe by neznalci obojí hodili do téhoţ „pohádkového“ - čti „nesmyslného“ - pytle).
Křesťanství má raději podobenství, liturgii, výklady a naučení; svoje příběhy rozvíjelo jen v lidových a okrajových
vrstvách (apokryfy, ţivoty svatých, folklór). Artušovsko-grálové příběhy jsou výjimkou: tak rozsáhlý epický útvar
nemá v křesťanském světě obdoby. Ukazují, ţe mytická podoba křesťanství je moţná; a snad i víc.
Grál je tu vskutku jednotícím prvkem. Ve vyprávění mŧţeme sledovat jeho osudy od Josefa z Arimatie a Máří
Magdalény, Jeţíšových blízkých, přes zaloţení Monsalvatu aţ po nástup „nové generace“ stráţcŧ v době Artušově.
Co je vlastně Grál? Mísa? Pohár? Nádoba? Kámen? Světlo? Tajemství? Definici nečekejte, jen další vyprávění …
Ne všechno se nám musí líbit. Dávné podoby jsou rŧzně čtivé (Malory aţ únavný), novější podoby pokřivené.
Od ušlechtilejších (Richard Wagner) po masově zábavné (Indiana Jones, Šifra Mistra Leonarda); takhle to v
moderní době dopadlo? Sem jsme klesli? Ještě níţ: Poselství grálu, kniha ze 20. let, dala vznik řadě sektářských
hnutí včetně toho českého okolo Parsifala Imanuela. Ale není divu: velká témata umoţňují velké úlety – nejvíc
kacířství se odvolává na Evangelium.
Kdepak nová učení, kdepak zaručeně pravá tajemství. Je čas pohádek. O Vánocích patří křesťanství a příběhy
k sobě.
Pavel Holásek
Literatura:
1)
2)
3)
4)
5)

Wolfram von Eschenbach: Parzival. Aula, Praha 2000. (rozsáhlá středověká básnická skladba)
Thomas Malory: Artušova smrt. Jota, Brno 1997. (pozdně středověká prozaická kompilace)
Pavel Křišťan: Parsifal. Baltazar, Praha 1993. (současné převyprávění - „pro začátečníky“)
Emma Jungová, Marie-Louise von Franz: Legenda o grálu. Hlubinně psychologický výklad středověké
legendy. Portál, Praha 2001. (rozbor Jungových spolupracovnic)
Zdeněk Neubauer: Pojednání a vyprávění o svatém Grálu. In: Golem a další příběhy o kabale, symbolech
a podivuhodných setkáních. Malvern, Praha, 2002. (text mého učitele, který mě do tématu uvedl)
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V hlavních rolích:
Scénář a režie: Dita Cihlářová
Julie - Kamila Čáslavková
Vendelín – Daniel Procházka
prof. Rybka: Radovan Růžička
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Beran (21.3. - 20.4.): Přispějte do

prostředky, co jen najdete,

biologické sbírky! Při sbírání exponátŧ,

a vrhněte se směle do práce.

které následně odevzdáte jednomu

Panna (23.8. – 22.9.): Pokud

nejmenovanému biologovi, potkáte

patříte mezi ty, co rádi trávite

osudovou lásku. A proto se nebojte a

čas na záchodě, raději si dobře

vrhněte se vstříc všem slizkým a

promyslete, neţ tam někdy

opravdu nechutným tvorŧm, které

v prosinci zajdete. Čeká vás

v přírodě najdete!

nemilé překvapení. Kvŧli neviditelným intenzivním

Býk (21.4. – 21. 5.): Váţení!

erupcím na Slunci, takovým, které mohou spatřit

Nekupujte si prosím v bufetu

pouze nadaní jedinci, hrozí, ţe sušička na ruce na

oříškové „Bebečka,“ protoţe by

všech dámských záchodcích vám spálí nehty.

vám energie z těchto

Váhy (23.9. – 23.10.): Váš vysněný

vydatných sušenek vydrţela

partner na vás díky příznivé síle

pouhé 2 hodiny, oproti slibujícím čtyřem. A proto

Saturnu čeká skoro za dveřmi. Podle

kupujte raději čokoládové Bebe sušenky, protoţe

našich výpočtŧ by se měl objevit,

příznivé naklonění Merkuru vám přislibuje zhubnutí

okolo 13.1., poté, co absolvujete

po poţití tohoto produktu.

alespoň 4 hodiny elektrotechnického

Blíţenci (22.5. – 21.6.): Vyhýbejte se

krouţku. Přemoţte se a běţte vstříc

multimediálním učebnám, máte totiţ

tomuto nelehkému úkolu. Nezapomínejte, ţe práce

velkou šanci, chytit závaţný virus, tj.

a vyrvalost se vţdy opravdu vyplatí. Vašeho

trojského koně. Pokud tuto naši radu

vyvoleného/vyvolenou poznáte buď podle zelených

neuposlechnete, postavení Venuše

punčocháčŧ, či černých

vŧči vašemu znamení vám to pěkně

ponoţek na rukou.

spočítá. Nevězte však hlavu: v tomto

Štír (24.10. – 22.11): Pozor na

měsíci vás čeká objevení nového nadání např.

Ryby! Mimořádně se nebudou

pečení (viz recepty).

chytat na váš háček, protoţe

Rak (22.6. – 22.7.): Milí Raci i racci, čeká vás

v tomto měsíci vytasí proti vám

příznivé období tohoto roku, kvŧli ohromné energii,

svými obřími poutvemi. Pokud

kterou na vás vysílá Jupiter,

nechcete být potopeni, a věřte, ţe neblahá síla

budete obdařeni výjimečným

Uranu, která na vaše znamení momentálně pŧsobí,

nadáním pro biologii, a proto

by si to přála, musíte ukrást rybám vašeho idola dřív

by byla škoda, kdybyste tuto

neţ oni vám!

nadpozemskou sílu nezkusili

Střelec (23.11. – 21.12.): Pokud

proměnit v jedničku, získanou

nosíváte červenou, rŧţovou, fialovou,

u dobrovolného zkoušení. Potěšíte tím nejen sebe,

ale také i modrou či zelenou bundu,

učitele a své rodiče, ale i spoluţáky.

nechoďte raději po 8:00 do školy,

Lev (23.7. – 22.8. ): Vaše pýcha bude brzy zlomena!

protoţe jestli vás po této době spatří

Čeká na vás velký problém v podobě

(pozn. autorŧ: kvŧli masivní mlţící

gamblérství. Pokud však nabídnete

síle Neptunu, pro nás zatím neznámý a našemu

jedné z uklízeček, ţe za ní umyjete

vnitřnímu oku skrytý) člověk, bude z toho velký

totalety ve 2. patře, toto ohroţení

malér, který by se mohl proměnit

vaší psychiky bude fuč. A proto

i v doţivotní studování algologie (pozn. autora:

seberte veškeré síly a čistící

specialista, na to, co vás eventuelně čeká, je na škole
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pouze jeden – a tak se ho beţte

mít váţné finanční problémy. S tímto finančním

zeptat, čeho se to máte vŧbec

deficitem se vyrovnáte pouze tak, ţe se necháte

děsit).

vyzkoušet z chemie

Kozoroh (22.12. – 20.1): Opatrně,

a v pondělí, ve středu i v pátek nebudete předbíhat

Kozorozi! Váţně opatrně! Vaše

v jídelně.

finanční situace v prosince nebude zrvona nejlepší, a

Ryby (21.2. – 20.3) : Drahé

k tomu všemu vám školní automaty nepřejí! Pokud

rybičky, lovte se! Pokud

vás zlákají choutky si něco zakoupit, vaše peníze si

neoslovíte v pravé odpoledne

nechají jídelní stroje pro své zřizovatele. Těmto

svého idola v učebně výtvarné

neblahým událostem se mŧţete vyhnout, pokud

výchovy, poté, co se ulejete
alespoň 10 min z tělesné

budete kaţdé pondělí
a čtvrtek nosit kombinaci ţluté a rŧţové
barvy. Pozor, pozor, neberte to na lehkou
váhu!
Vodnář (21.1 -20.2.): V prosinci na tom
budete dobře se zdravím, avšak budete

výchovy, milostné šance budou do konce
vašeho ţivota schovány hluboko – na dně
mořském. Takţe pokud se neradi potápíte,
spěchejte, jinak váš vysněný/vysněná brzy
najde zalíbení v lidech ve znamení Štíra.

Jana Absolonová & Michal Blaţek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Hlavní město Ruska.
2. Člověk zasedající v Senátu.
3. Období čtyř týdnů před Štědrým dnem.
4. Název státu, kde se narodil Tycho de Brahe.
5. Vánoční symbol.
6. Jak se jinak říká prezidentské vlajce.
7. Drobné pečivo, které se peče na Vánoce.
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8. Předmět odrážející obraz.
9. Jméno Brumbála v originálním
znění.
10. Měsíc, ve kterém má svátek
Štěpán.
11. Hlodavec, který si rád staví hráze
ze dřeva.
12. Poslední díl Harryho Pottera:
Harry Potter a...smrti.
13. Jiný název pro azan neboli NH3.
14. Apatyka jinak.
15. Třída, co vyhrála divadlo k
oslavám dne studenstva.
16. Matematika, kde se rýsuje.
17. Anglicky králík.
18. Křestní jméno prvního českého
panovníka z rodu Lucemburků.
19. Co se snažil říci Petr ve
vystoupení 6.B?
20. Jeden z pěti smyslů.
21. Skandinávští mořeplavci v 8. -11.
století.
22. Slavnostní píseň tvořící jeden ze
státních symbolů.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Marie Vodičková a Tereza Hamonová

Konec. Co to vlastně je? Zřejmě začátek něčeho dalšího. Bez konce by nebyl začátek. Jsou to vlastně protiklady,
kontrasty, ale zároveň k sobě neodděliteně a neodmyslitelně patří. Je to jako začarovaný kruh, bludiště slov, vět,
věcí, dějŧ, situací. Konec, začátek, konec, začátek. A tak pořád dokola.
Koncŧ existuje šíleně moc. Kupříkladu konec ţivota. To ale znamená, ţe pokud platí ,,pravidlo", zmíněné v
prvním odstavci, musí po smrti nevyhnutelně ještě něco být, nejlépe začátek něčeho dalšího. Převtělování? Či snad
přesun do pekla nebo nebe, podle toho, jak moc jsme za ţivota kouřili či převáděli dŧchodce přes silnici? Nebo
moţná něco úplně jiného. Protoţe pokaţdé, kdyţ přemýšlím se dostávám do bludného kruhu. Spíše neţ výsledky
přemýšlení, dostávám stále další otázky a to mne přivádí do dalšího bludného kruhu.
Konec vztahu. Nemusí to ale být nutně začátek dalšího vztahu. Nakrásně mŧţete zŧstat navţdycky sami. I
kdyţ... Umíte si představit, ţe budete ţít s jedním člověkem celý ţivot? Nedávno se mne na to někdo zeptal.
Odpověděla jsem, ţe ne, ţe to zní aţ moc nudně. Prý jestli jsem tedy měla někdy někoho doopravdy ráda? Víte, ţe
ani sama nevím?
Mahulena Kopecká
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