Milovníci posturologie, hypnózy, hudby a milovnice telepatie i divadla,
dočkali jste se čísla věnovaného z části


neverbální komunikaci (viz Extreme, Horoskopy, Testy & Kvízy apod.)



školnímu divadlu: Jak jsem vyhrál válku (viz Divadlo a příloha Stalo se).



Janu Ámosu Komenskému (viz speciální, pravděpodobně jednorázová rubrika)

Naše řady byly posíleny o pár nových členů, a tak jsme si mohli dovolit připravit pro vás do březnového čísla tři
nové rubriky:


Cizojazyčný kout (pozn. aut.: celým názvem Cizojazyčný kout aneb rčení, pranostiky a citáty
v angličtině, francouzštině, ruštině, němčině i italštině)



Testy & Kvízy. Konečně máte moţnost prověřit své znalosti v mnohých (často neprobádaných)
odvětvích lidského umění.



Kultura – Hudba. Ano! Je tomu tak! Dočkali jste se rubriky od opravdové profesionálky v tomto
oboru, která vám umoţnila hlasovat v Gymplákovské hitparádě!

Málem bych zapomněl upozornit na fialovou barvu tohoto výtisku, ve kterém se střetnete s četnými obměnami
autorů rubrik. Doufám, ţe provedené změny přispěly k zlepšení Gympláka. Nyní jiţ přeji: „Hezké čtení“ a pro ty, co
nás čtou v posteli: „Krásnou dobrou noc.“
P.S: Na význam zde zveřejněných cizích slov jsme se ptali našich obětí v Kotelně. Pokud chcete vědět, jak učitelé
v otázkách obstáli, nezapomeňte důkladně pročíst celého Gympláka, který má pro pořádné zmatení čtenářů
netradičně uspořádané rubriky. Hledejte!
Michal Blaţek

Kalendář
Sic opoţděně, ale s o to větší upřímností přejeme všechno nejlepší Jaroslavu Kumpoštovi k jeho narozeninám.
Nechť mu vše klape jak v zaměstnání, tak v rodině. 6. března měli jmeniny všichni Miroslavové, a tak panu Janyšovi
a Kaššemu přejeme především pokojný, radostný a bezkonfliktní ţivot. Svátek 27. 3. slaví Dita Motlová. Dárkem
jsme jí věnovali účast v Kotelně v tomto čísle; přejeme: ţivot plný lásky, štěstí, harmonie a duševní rovnováhy,
nejen jí, ale i Petře Queisel, která 29. března oslaví své narozeniny.

Omluva
Kolego Miroslave Kašše, přijmi tímto moji omluvu za zveřejnění informací ve školním časopise Gymplák.
V rozhovoru jsem nepravdivě uvedl, ţe jsi mne „vyřadil“ z týmu.
Miroslav Janyš

MDŢ je tu s námi jiţ sto let
Dne 8. března se slaví (nejen) v České republice Mezinárodní den ţen. Jak tento svátek vlastně vznikl?
Pojďme se podívat na jeho vývoj a několik letopočtů z historie.










Roku 1908 zorganizovala Women´s Trade Union League stávku v newyorské textilní továrně. Tisíce ţen
poţadovaly zlepšení pracovních podmínek, zvýšení mezd a také volební právo pro ţeny. Za tuto pracovní
nekázeň přicházely matky od rodin o práci.
O dva roky později, tedy 1910, se konala mezinárodní konference v Kodani, kde se ustanovil svátek
Mezinárodní den ţen. Poprvé byl uskutečněn 19. 3. 1911 v Německu, Rakousku, Dánsku a Švýcarsku
především zásluhou sociální demokratky Clary Zetkinové.
Do dějin vešel Mezinárodní den ţen roku 1917, konkrétně 8. 3. v Petrohradě. Davy tu vycházely do ulic
a protestovaly, odevšad se ozývalo motto „mír a chleba“. Car Mikuláš nakonec abdikoval a mimo jiné se
poté i ţeny mohly zapojit do voleb, coţ byl velký úspěch.
Organizace OSN oficiálně tento svátek uznala roku 1975 a od té doby se k němu hlásí mnoho národních
vlád.
V České republice byl MDŢ zrušen roku 1989 po převratu, neboť Češi jej měli neodmyslitelně spojen
s komunistickým reţimem. (Ačkoliv samotný svátek je starší neţ vznik KSČ u nás.)
Roku 2004 Václav Klaus podepsal opětovné zavedení MDŢ, který byl přidán do seznamu „významných
dnů“, o tento čin se významně zasadila bývalá poslankyně ČSSD Anna Čurdová.

Podle loňského průzkumu si 63% respondentů myslí, ţe Mezinárodní den ţen má svůj smysl a 26% se
přiznává, ţe ho v soukromí slaví.
Osobně jsem nezaţila vládu bolševiků, tudíţ se mi při MDŢ nemůţe vybavovat dobová propaganda (rudé
karafiáty, zástupy ţen chodících na Hrad, opilectví muţů, dary jako mýdla či ručníky apod.). Mám-li vyslovit svůj
názor, vidím v MDŢ pěkný svátek. Neznám ţenu, kterou by nepotěšila květina, čokoláda či jiný drobný dárek.
A proč neudělat některé dámě radost, kdyţ je to tak snadné?
Vnímám MDŢ jako symbol rovnoprávnosti ţen a muţů, která stále ve spoustě států světa bohuţel není.
Jako symbol rovných podmínek v rodině, vzdělání a také veřejném projevu a volby zaměstnání.
Šafka

Zavzpomínejme na legendu našeho gymnázia. Arthuroviny. Hlášky bývalého profesora Artura Dambrauského.
1. ,,Víte, já si myslím, ţe k svému ţivotu

objevil, to je blbost.“

nepotřebujete kyslík. Tady je to jako v plynový

7. ,,Ganga je indická posvátná řeka. Voni se v tom

komoře."

koupou, pijou to a maj z toho tyfus.“

2. „Němčina... to je jazyk pro psy."

8. ,,Prosim vás, to jste tady všichni, nebo je to jenom

3. ,,Co je 22. 12.? Bude jeţíška, co?"

jako ukázka?“

4. „Co tady máte co ztrácet mládí, kdyţ je tahle škola

9. ,,Já jsem ještě neviděl lidi, který by měli takovej

pod vaši úroveň."

strach z čerstvýho vzduchu jako vy.“

5. ,,Rodičovský sdruţení je na Leninovy narozeniny.“

10. ,,Silně prochlípená vychlípenina ... jeţiš ... uţ blbn

6. ,,Nikdo se nebude plavit kolem světa, aby něco

Ohodnoťte prosím hlášku, u které jste se nejvíce zasmáli, do oranţové krabičky v knihovně.
Zdroj: http://zp.wz.cz/rubrik/arthur/1.htm

Vola bys přes všechen svět vodil, nebude neţ vůl
Rozhovor s inspektorem národů k 28. březnu
V tomto čísle Gympláka vám přinášíme exkluzivní rozhovor s významnou osobností našich dějin. Otázky studentky
6.B zodpověděl učenec a filozof 17.století; muž, jehož duch je stále živ i přes prodělaná životní zklamání a příkoří;
poslední biskup jednoty bratrské, který své stěžejní dílo „Labyrint světa a ráj srdce“ napsal v nám blízkém Brandýse
nad Orlicí; muž, jehož nápady změnily svět k lepšímu; Učitel národů Jan Amos Komenský.
Co říkáte tomu, že slavíme den vašeho narození,

Teď bych se vás chtěla pro Gymplák zeptat…

28. března, jako Den učitelů?

Veni puella, disce sapere. S rozhovorem souhlasím,

Ţe je to příjemná shoda okolností.

ale jenom po dohodě, ţe zůstanu při svých

Jistě proto, že se právě vám říká „učitel národů“.

myšlenkách ze 17. století. Sice se mnou přitom

Líbí se vám toto přízvisko?

nebude taková legrace, ale do nudného patrona

Aby ne. Připadám si tak, jako

mám snad taky daleko.

bych byl na permanentním

Dobře, ať je po vašem. Jak

srazu abiturientů třídy. Tedy

už jsem řekla, vždycky

svých národů, bohuţel stále

v březnu si vás

ještě poněkud nevycválaných.

připomínáme. Myslíte, že

Takže jste coby učitel už ve

by i žáci v 17. století byli

výslužbě?

ochotni oslavovat své

Samozřejmě, takovou chásku,

kantory?

jakou jsou národy, nelze učit

Za mých časů řada lidí

dlouho, proto jsem přešel

věnovala větší péči

k inspekci. Teď uţ mě povaţujte

dobytčatům neţ svému

za inspektora národů. Ale pozor

potomstvu. Celá má metoda

- zůstávám také neustálým

směřuje k tomu, aby se

ţákem ve škole ţivota. Kterou

všechny školské robotárny

sleduji jen zpovzdálí.

změnily v herny. Tomu ale

Ovšem, z Českého nebe.

nechtěli leckde rozumět.

Opatrně, milá dámo. Tvoje

Učitelé zakládali svou váţnost

slova mi připomínají onu

na chmurné tváři a chtěli být

taškařici pánů od Cimrmanů.

raději obáváni neţ milováni.

Mám divadlo rád - ostatně

Tolikrát jsem veřejně

jediné drama dobře zahrané přinášívá více uţitku

i soukromě vytkl, ţe to není cesta správná, vţdycky

neţli sebevíce řečí jakkoli vyzdobených - ale s jejich

marně. Takţe důvodů k oslavě kantorů asi moc

Komenským nechci mít nic společného. Kvůli těmto

nebylo.

pánům mě budou mít ţáci v paměti jako učitele,

Školství u nás se vyvíjelo a vyvinulo vlastně

kterého zlobili ţáci ve fulnecké chlapecké škole tím,

podle vašich idejí – vyučování v národním jazyce,

ţe noţíky vyrývali do školních škamen geometrické

mateřské školy, škola hrou a podobně. Myslíte,

obrazce. A nejen na lavice. A ţe s tím přestali aţ

že se povedlo je dovést tam, kam jste si je kdysi

tehdy, kdyţ jsem začal učit děvčata a chlapce

představoval? Jste spokojen s úrovní našich škol?

pohromadě a současně si tak uvědomil, ţe učení má

Je pravda, ţe ţádným jiným způsobem nedá se doba

být názorné a škola pro ně hrou.

převést k lepším mravům, neţ nápravou mládeţe,

která se učí od dospělých. Jak mohu být spokojen

Co činí zdrţenlivý a moudrý člověk, kdyţ usedá

s úrovní škol, kdyţ nevidím dobré mravy právě u

k přebohaté hostině? Podívá se a vybere si pro svou

dospělých? Vţdyť vláda místo duchovních otců spíše

potřebu málo nejlepších věcí. Nikdy tedy neusedej

důchodními otci zvána můţe býti, rádci zrádci,

ke knize či počítači s jiným cílem, neţ aby ses stala

ochránci okrádci a vrchnost prchlostí. A stále

po nějaké stránce rozumnějším, moudřejším nebo

v tomto světě a věcech jeho všechněch nic není neţ

lepším. Musíme napodobovat včelky, které sají

matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a

z květů med, ale ponechávají jed. Výběr se však musí

šalba, bída a tesknost, pokud ovšem dohlédneme

provádět moudře, abys něco neschválila nebo

dále neţ za své dveře.

nezamítla ukvapeně. Nikdo si nemysli, ţe se papír

Vzal byste funkci ministra školství?

nebo počítač vyrábí proto, aby jej směl kdokoli

Nech se, kdo chce, těch hor dotýká, ne já. Viděl

počernit jakýmikoli tlachy.

jsem, jak se kaţdému téměř takovému stolice jaksi

Za vašich časů plnila funkci mezinárodního

zviklala a s ním, neţ se nadál, se zvrátila, kdyţ

dorozumívacího jazyka latina. Dnes se používá

věrnějších podpůrců nebylo. A tak jsem porozuměl,

vlastně jen v odborné terminologii a řečí, jíž se

ţe i na těch stolicích seděti, i okolo nich bývati, i jich

domluvíte po celém světě, se stala angličtina. Co

se dotýkati tím i jiným způsobem nebezpečno.

vy na to?
Nelze si představit nic blahodárnějšího, neţ aby
jedinému lidskému pokolení byl, moţno-li, vrácen
jeden ret, neboť podle věčného zákona platí, ţe
kaţdá jednota je věcem ke zdaru, rozdělení
k záhubě. Ale který to bude jazyk, jejţ uznáme za
důstojný, abychom jej doporučili všem národům
světa? Hebrejština se bude dovolávat starobylosti,
řečtina se bude chlubit bohatostí, latina přesností
a tím, ţe je leckde na světě uţ přijata, italština se

Co byste mu aspoň poradil?
Připomněl bych mu, ţe vlastním účelem politiky je
mír myslí mezi lidmi. A ţe lepší je něčím být neţ zdát
se tím být. Být uvnitř je více neţ být navenek. Lepší
je vrátit se neţ běţet špatným směrem. A nedělat
vţdy jen to, co je moţné, nýbrţ to, co je prospěšné.
Probouzí učitelé dostatečně naši zvídavost? Mají
to dnes těžší oproti učitelům 17. století,
přihlédneme-li k mnoha možnostem aktivit,
které nás nezbedné žáky rozptylují i k existenci
moderních komunikačních prostředků a hlavně
internetu.
Já říkám, chop se všech příleţitostí, jeţ ducha
zbystřují. Ale přitom věz, ţe je ţádoucí, aby bylo
moţné se všemu učit snadno. Síť k chytání ryb je
boţí dar. Stejně tak i internet jako síť k chytání
vědomostí. Ale pozor. Základními překáţkami jsou
těkavost smyslů nebo odpor k práci. Ty je třeba
odstranit nejdříve. Lidé ve své valné většině nejsou
pamětlivi své vznešenosti a jsou tak otrockého
ducha, ţe se zahazují nejbezcennějšími věcmi.
Počítač se stává kamarádem člověka už od velmi
útlého dětství. Je to dobře? Nebude z příští
generace banda povalečů, kterým se vše musí
naservírovat na obrazovku?

bude honosit snadností, němčina váţností, arabština
a slovanština rozsahem, španělština vznešeností,
francouzština půvabem a příjemností, ale nelze ji
stanovit za zprostředkovatele moudrosti, poněvadţ
nestojí na vlastních kořenech, ale vychází z cizích.
Angličtina se povaţuje za ještě snazší, ale
hodí se nám ještě méně, poněvadţ je to ještě větší
snůška. Pokud by někdo pochyboval, zda je
dovoleno vytvořit nový jazyk, odpovídám, ţe to je
dovoleno. Ale vám, synům a dcerám své vlasti,
odevzdávám především snaţnost ve vyčišťování
a vzdělání milého našeho a milostného otcovského
jazyka.
Prvního dubna 2011 končí platnost papírových
padesátikorun a my tak již nebudeme vídat tvář
Anežky České. Nebojíte se, že to tak dopadne
i s dvousetkorunovou bankovkou, na níž jste
vyobrazen? A vůbec, nepřipadáte si podceněn?
Ctnost je zapadlá brána ke slávě. V pravdě bohatý
jest ten, kdoţ na tom, co má, přestati umí. A mně
inspektorství vyhovuje. A proč bych se bál o nějaké
peníze - všichni víme, ţe snáze odcházejí, neţ
přicházejí, buď ţe se skrz ústa aneb skrz truhly
přehánějí. Kdyţ uţ hovoříš o koruně - vědět, k čemu
lze věc uţívat, je nejvyšší stupeň vědění čili jeho

koruna. Je to nejvyšší vrchol moudrosti a takovou

přece jen Brandysensis.

korunu měj na paměti.

Ale tak vás přece neznáme…

Co pro vás znamená Brandýs nad Orlicí?

(hurónský smích) To asi hodně pochybujete o mých

Nikdy nezapomenu na tu strašnou noc brandýskou,

schopnostech. Minulé generace aţ po tu vaši dosud

kdy jsem v nejhlubším zoufalství prosil na kolenou

uvádějí jen asi 180 mých prací, ale ty nejdůleţitější

otce nás všech, aby mi dodal útěchu. A zvláště na

označené právě tímto podpisem jste ještě neobjevili.

pozdější chvíle, kdy jsem se tam podruhé oţenil

A teď hádejte, kde je asi máte hledat…

a napsal svůj milý Labyrint světa a lusthauz srdce.

To si netroufám vůbec vyslovit. Co byste na závěr

Moji Brandýští mi rozumějí, neb zřídili sobě k radosti

vzkázal studentům našeho gymnázia?

a mně k poctě přírodní bludiště. Celý totiţ svět je

Zahálka je hrob zaţiva, zahálčivec je tedy podoben

velký labyrint, v němţ je jiných menších bez počtu,

mrtvému. Dokonalost mysli záleţí v jasném chápání

takţe není nikoho mezi lidmi smrtelnými, aby

věcí, v dobré vůli a v horlivé pracovitosti. A také jim

v nějakém labyrintu nebloudil, spíše naopak jeden

přeji, aby jejich učitelé nebyli podobni sloupům u

a týţ bloudí v několika. Navíc - a teď ti prozradím

cest, jeţ pouze ukazují kam jít, ale samy nejdou.

něco, co moţná ještě nevíš, v ţivotě jsem se

A co byste vzkázal učitelům?

podepisoval jako Comenius, Nivnicensis, či

Cítím s nimi. Vola bys přes všechen svět vodil,

Hunnobrodensis, ale můj nejoblíbenější podpis je

nebude neţ vůl

Pozn. autorky:
Byl to zážitek. Zpovídala jsem biskupa (jednoty bratrské). Radost z rozhovoru mi však trošku zkalil tím, že mi
odmítl poskytnout emailovou adresu. Přitom se sebekriticky odvolával na poslední větu našeho povídání. Prostě
jsem pochopila, že žádnou adresu nemá a nehodlá si ji zřizovat. Proto se čtenářům našeho listu omlouvám,
opravdu ji nemohu zprostředkovat. Pokud by měl mít náhodou ještě někdo na inspektora národů nějaké otázky,
dejte vědět. Pokud se nakupí, opět zpovědnici otevřu.
Prosím nepřipisujte mi v žádném případě úplné autorství tohoto článku, jde skutečně o rozhovor.

Na kniţní trh se týden co týden chrlí nové přírůstky ze světa fantasy, cestopisů i románů. Při takovéhle
nabídce se stává téměř nemoţnou snaha vypíchnout do našeho časopisu „jen“ tři
díla měsíčně. Proto jsem do čerstvě jarního čísla nevybrala pár jednotlivých děl, ale
internetovou stránku, která knihami sama ţije.
Jedná se o: www.bibliohelp.cz
Stránky Biblio Help samy sebe prezentují jako „Biblioterapie na webu“.
Najdeme zde databázi knih zabývajících se okruhem Audioknih,
Pohádkoterapie nebo třeba Sociálních problémů a ţivotních situacích. Nenajdeme
zde ale literaturu pouze terapeutickou, ale i obyčejná díla neobyčejných autorů určená čistě pro relaxaci či
potěšení duše. Na webu lze najít plný text Saturnina, Tracyho tygra nebo Malého prince. O kaţdé knize z databáze
je k mání základní popis, ţánr a nabídka moţností, kde knihu vypůjčit či stáhnout. Dále web prezentuje tipy
čtenářů na zajímavé knihy a seznam autorů s jejich díly a charakteristikou tvorby.
Tvůrci stránky Biblio Help jsou studenti Informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě
Masarykovy univerzity.
Treska Sloupenská

Kefírová, velmi rychlá

Úţasná čokoládová poleva (jinou uţ

Rozpálíme si troubu na 250 stupňů. Do mísy

nedělám.)

nasypeme 35 dkg polohrubé mouky.
Potřebujeme: 30 dkg cukr písek, 2 lţíce kakaa a 1
vanilkový cukr.
Tuto směs promícháme hlavně kvůli kakau do
jemného stavu. Potom přilijme 3/4 sklenky oleje, to
je asi 150 ml a 1 kefír. Vymíchejme v hladkou hmotu,
a přidejme 1 lţíci jedlé sody. Pokud chcete vylepšit,
můţete ořechy, rozinkami. Jinak stačí základní směs,
kterou nalijeme na vymaštěný a hrubou moukou
vysypaný plech a dáme do trouby.
Po zhruba 5 minutách stáhneme teplotu trouby na
150 stupňů a pečeme asi 20 minut. Po zchladnutí

Do kastrolku dejte horkou vodu a rozpalte ploténku,
do vodní lázně ponořte varnou misku a do ní
postupně vkládejte
8 dkg másla (to jsou asi 3cm)
3 lţíce cukr moučka
2 lţíce puding. prášku (nejlépe vanilkového)
1 lţíci kakaa
2 lţíce mléka
Promíchávejte vařečkou do hladké hmoty, kterou
hned po spojení všech ingrediencí naneste na
buchtu.

můţeme dotvořit čokoládovou nebo rumovou

Nádherně se krájí a neláme se.
Dana Tomášková

polevou. Tak: „S chutí do toho, je to brnkačka!“

Zážitky a postřehy jednoho redaktora, kuchaře amatéra: Buchta je snadná, chutná, rychlá a dostatečně sladká!
Uvítají ji všichni amatéři i následní mlsouni. Skvělá také pro odbourání nervozity např. na prknech, jeţ znamenají
svět. Netřeba dodávati nic dalšího.

„Maminko, mně se do té školy

spadne čepička." „Starejte se vo

rýţi.“

nechce. Děvčata ze mě mají

sebe, paní, nespadne, má ji

Muž znásilní jeptišku. Po chvíli si

srandu, kluci mi podráţí nohy,

přibitou!"

uvědomí, co vlastně provedl,

učitelé mě nemají rádi, já tam

Víte, jak naštvete vegetariána?

a tak se jí ptá: „Co řekneš matce

nepůjdu!" – „Musíš, jednou jsi

Strčíte ho do masového hrobu!

představené?“ Jeptiška se na něj

ředitel..."

Potkají se dva sousedé, jeden

smutně podívá a odpoví: „No,

Přijde Honzík ze školy a

říká druhému: „Ty, Honzo, slyšel

nejspíš to, že mě přepadl muž

v žákovské knížce má: „Prosím 5

jsem, ţe se prý dneska u vás

a třikrát mě znásilnil!“ Muž se

Kč na Vietnam." Odpověď: „Syn

stalo neštěstí.“ – „Jo, Karle, máš

na ni podívá a ohradí se: „Vždyť

zlobí, nikam nepojede.“

pravdu, manţelka dneska vařila

jsem tě znásilnil jen jednou!“

Jde postarší paní parkem a

v papiňáku brambory a ono to

Jeptiška se na něj usměje a ptá

vtom spatří jinou paní, jak drţí

bouchlo. Úplně jí to

se: „Ty už nemůžeš?“

malého chlapečka za nohy a

rozmašírovalo hlavu. Po kuchyni

„Nováku, na vaší lavici je 7

mlátí s ním o strom. Přistoupí k

všude krev a maso. Fakt děs a

much. Kdyţ zabijete jednu, kolik

ní a povídá: „Paní, copak to

hrůza.“ – „A co budeš teďka,

jich tam zbude?“ – „Jedna, ta

děláte? Dyť tomu fakanovi

Honzo, dělat?“ – „Já nevím, asi

mrtvá. Ostatní uletí.“

Telepatie
Telepatie je podle mne velice zajímavé téma. Existuje něco takového, či ne? Jsou lidé skutečně schopni
komunikovat pouze myšlenkami? A jestliţe ano, jde tato schopnost, nadání rozvíjet, pracovat s ním? Je to
k něčemu dobré?
Telepatie, to slovo pochází z řečtiny, znamená cítění na dálku. Patří mezi parapsychologické jevy, je to druh
mimosmyslového vnímání. Dnes je telepatie vysvětlována jako přenos myšlenek, představ nebo pocitů z jedné
mysli (té se říká induktor) do mysli jiné osoby (takzvaného recipienta, příjemce) bez pomoci nám známých smyslů.
Názory vědců na tuto zajímavou lidskou schopnost se liší. Jedni se domnívají, ţe je přímo absurdní vůbec si
myslet, ţe něco jako telepatie existuje. Ti další povaţují naopak telepatii za něco tak zřejmého, ţe je zbytečné ji
nějak dokazovat. Dále také existují tzv. parapsychologové. Ti provádějí pokusy a výzkumy a snaţí se získat nějaké
důkazy, zda telepatie existuje, či nikoliv. Takţe je moţné, ţe telepatie skutečně existuje, ale zdá se být aţ
nemoţným získat důkazy její existence.
Dohady ohledně existence telepatie probíhají jiţ celkem dlouho. Je všeobecně známo, ţe východní duchovní
směry (jako je například buddhismus) pokládají telepatii za samozřejmou, hlavně při hluboké meditaci.
Vědci při pokusech museli dávat pozor hlavně na to, ţe slabé telepatické signály, které jsou lidé schopni vysílat,
jsou většinou překryty jinou mozkovou činností. To znamená, ţe osoby, které se pokusů účastnily, musely být
v oddělených místnostech, izolovány od hluku a nejlépe i světla.

„V zásadě máme dvě formy komunikace - verbální, pomocí
slov a řeči, a neverbální, neboli telepatickou.“
Pokusy probíhaly většinou tak, ţe jedna osoba se měla plně soustředit na obraz předmětu a odeslání tohoto
obrazu jiné osobě. Ta se na příjem ale také musela plně soustředit a také být zcela izolována od tzv. induktora.
Představme si tedy, ţe opravdu něco jako telepatie existuje. V tom případě by kaţdý z nás byl něco jako
vysílač a přijímač, ke kterému by neustále proudily zprávy například od našich přátel. Nejsilněji přijímáme vysílání
od těch, které milujeme, máme k nim blízko. S přijímanými myšlenkami se můţeme naučit různě zacházet,
například ovlivňovat jejich intenzitu. Mohli bychom ale i přijímat cizí emoce. Kupříkladu můţeme mít horší náladu
v blízkosti skleslých lidí, aniţ si třeba uvědomíme, co za tím stojí. Proto bychom se měli naučit rozlišovat emoce,
které vysílají ostatní, jinak je totiţ budeme povaţovat za naše vlastní. K tomu nám můţe pomoci snaţit se
uvědomit si, jak se cítíme, zaměřit se přímo na své vlastní pocity. Ty jsou nejjasnější hned po probuzení. Lidé jsou
si neverbální komunikace tak nějak vědomi. Pokud s nimi bojujete telepaticky, je jasné, ţe k vám nebudou milí
a příjemní.

„Každý z vás máte zkušenost
s telepatií.“

I já mám nějaké zkušenosti s telepatií. Samozřejmě, kaţdému z nás se někdy stalo, ţe jsme například s někým
z přátel vyslovili současně to samé slovo, či dokonce větu. To se mi stává poměrně často. Jednou jsem s jednou
hodně blízkou kamarádkou zkoušela telepatii podle nějakého návodu z časopisu. Šlo o to, ţe jsme si sedly zády
k sobě. Jedna měla myslet nejdříve na nějaké číslo, pak na den v týdnu a ta druhá se měla soustředit na příjem
myšlenek od té první. Pak jsme totéţ zkoušely i s kreslením obrázku, coţ bylo samozřejmě poněkud těţší. Avšak
několikrát se nám to podařilo.
I kdyţ k tomu přistupuji trochu agnosticky, domnívám se tedy, ţe na existenci telepatie něco je. Avšak taková
představa mi přijde poněkud děsivá. Co kdyby se to třeba časem opravdu velice zdokonalilo a bylo by moţné číst
myšlenky?
Mahulena Kopecká

Petr Šiška je známý český moderátor, který v současné době moderuje pořad
Vysoká hra na ČT1. Dříve moderoval pořad Nic než pravda, kde diváci odpovídali na
otázky na detektoru lţi. Mnozí ho za toto vystupování ve zmíněné soutěţi odsoudili.
1. V nedávné době jste začal moderovat nový

6. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

televizní pořad s názvem Vysoká hra. Jak se vám

Jsem učitel - pedagogická fakulta v Ostravě.

zatím práce zamlouvá a jak byste soutěž
ohodnotil?
Nesmírně mě ta práce baví. Je to velká škola pro
moderátora, který si kromě improvizace doplní i své
všeobecné znalosti. Vysoká hra je vědomostní
zábavná soutěţ pro celou rodinu, koukněte se na
ČT1 ve čtvrtek ve 20:00 hodin.

7. Jaký byl Petr Šiška ve školních letech?
Dobrý ţák se slušným prospěchem, občas klaun,
rebel, třídní mluvčí, ale v podstatě bez problémů.
8. Petr Šiška a politika?
Zajímá se o ni, je středopravicový volič, kterému není
jedno, co bude čekat další
generace.

2. Vrátil byste se
k pořadu Nic než pravda?

9. Troufnul byste si sám na

Myslím si, ţe všechny

detektor lži a vyměnit si roli

moţné úchylky a excesy

se soutěžícími z pořadu Nic

v něm uţ byly ukázány

než pravda?

a probrány, takţe nevidím

Zkusil jsem si ho a není to nic

důvod k návratu.

příjemného, neměnil bych!

3. Koho si jako

10. Jaký je váš názor na

moderátora více vážíte

současnou situaci kolem

a proč? Leoš Mareš, nebo

českého zdravotnictví?

Jan Kraus?

Neznám lékaře, který by do

Oba mají své klady. Jako

práce jezdil starým favoritem

moderátora akce bych si

a koukal na černobílou televizi

však vybral Karla Šípa.

- toť vše.

4. Jak vypadá současný

11. Váš názor na sociální síť

den Petra Šišky?
6.00: budíček,
6.30: facebook, 7.00: thaibox, 9.00: práce ve firmě
Petarda Production a. s., 13.00: psaní textů, 16.00:
osobní volno, rodina, 18.00: odjezd na koncert
s kapelou Legendy se vrací nebo nějaké moderovaní
či produkce akce, 01.00: 1dcl vína nebo panák
slivovice, 02.00: spánek.
5. Jak jste se dostal k moderování a jaké byly
vaše první zkušenosti?

Facebook?
Jsem její fanoušek, dobré reklamní médium.
12. Co byste označil za aktuální fenomén?
Odcizení osobní komunikace, lidskou lenivost,
domlouvání rande přes facebook.
13. Vzkaz pro naše čtenáře a studenty Gymnázia
v Ústí nad Orlicí?
V ţivotě se má zkusit všechno, čím dříve, tím lépe.

Začínal jsem uţ na gymplu moderováním školních
akademií, pak práce v rozhlase, od roku 1992 jsem
vysílal Noční proud na stanici Československo, pak
nějaké televizní zkušenosti atd.

Petr Vaňous

Správci osudu

Rango

3. března

10. března

Romantické drama s Mattem Damonem a Emily

Dobrodružný animovaný film s Johnnym

Blunt

Deppem, Islou Fischer a Abigail Breslin

Snímek byl natočen podle povídky Philipa K. Dicka.

Příběh vypráví o chlubivém a bojácném chameleónu

Pojednává o senátorovi Davidu Norrisovi, který se

Rangovi, který ţije v prostorném teráriu. Nic mu

zamiluje do krásné baletky Elisy. Jenţe někde je něco

v něm nechybělo, snad kromě trochy akce. Té si

špatně. Nepřeje jim totiţ nikdo jiný neţ osud v

začne naplno uţívat, kdyţ se nešťastnou náhodou

podobě několika chlapíků v oblecích.

ocitne uprostřed vyprahlé pouště, kde si na něm

A tak mladá dvojice před těmito muţi začne utíkat

málem pochutná hladový jestřáb. A aby napětí

a bít se za svoji lásku.

nebylo málo, jeho další kroky vedou do města

Králova řeč
10. března
Historické drama s Colinem Firthem, Geoffrey

jménem Prach, kde Rango obyvatelům vylíčí svůj
hrdinský ţivot. Stane se z něho šerif, který musí najít
zloděje vody a získat srdce krásné ještěřice.

Rushem, Helenou Bonham Carter, Guyem

Odcházení

Pearcem a Michaelem Gambonem

24. března

Po smrti otce, anglického krále Jiřího V. a skandální

Drama režírované Václavem Havlem. Hrají: Josef

abdikaci krále Eduarda VIII., je Bertie, který celý ţivot

Abrhám, Dagmar Veškrnová-Havlová, Jaroslav

trpí vadou řeči, nečekaně korunovaný králem Jiřím

Dušek, Tatiana Vilhelmová, Eva Holubová

VI. Země stojí na prahu 2. světové války a zoufale

Příběh filmu Odcházení je příběhem zlomového

potřebuje silného vůdce. Proto králova ţena Alţběta

bodu v lidském ţivotě. Dr. Vilém Rieger po dlouhá

domluví svému muţi setkání s excentrickým

léta zastával funkci kancléře, nedávno však o ni

terapeutem řeči Lionelem Loguem. Po tuhém

přišel a zřejmě se s tím neumí vnitřně vyrovnat.

začátku se tito dva ponoří do neobvyklého způsobu

I kdyţ se to snaţí nedat najevo, v podstatě se mu

léčby a časem mezi nimi vznikne nenarušitelné

zhroutil svět. Musí se vystěhovat z vládní vily, která

pouto. S pomocí Loguea, rodiny, vlády a Winstona

se uţ za ta léta stala jeho domovem. Zároveň -

Churchilla král překoná koktání a pronese zásadní

- a hlavně - musí proţít rozklad svého okolí, svého

řeč v rádiu, která inspiruje anglický lid a spojí jej ve

"dvora" a uvědomit si, jak málo ho vlastně znal.

válečné bitvě.

Hlavně nezávazně
31. března
Romantická komedie s Natalií Portman a
Ashtonem Kutcherem
Emma a Ada jsou mladí a potřebují si uţívat. Ani
jeden z nich se nechce vázat, a tak se rozhodnou, ţe
budou jen “speciálními přáteli”. Ţádné vodění se za
ruce, ţádné závazky, lhaní, ţárlení, emoce, společné
snídaně a hlavně ţádné “Chybíš mi”…prostě
jednoduše a “Hlavně nezávazně.”

Mladá slečna Vrbická
Králova řeč: Colin Firth a Helen Bonhan Carterová

Hrají: Petra Hřebíčková, Iva Pazderková, Marek Holý,

Roškotovo divadlo

Zuzana Vejvodová, Miloš Vávra a další

Rozmarný duch (Noël Coward)
DS Zdobničan Vamberk

Malá scéna

Pondělí 14. března 19:30
Komedie o tom, ţe není radno zahrávat si
s okultními vědami, zvlášť kdyţ hlavní médium je
poněkud potrhlé povahy.
Představení je zařazeno do přehlídky amatérských

JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU
Úterý 15. března 17:00 a 19:00
Repríza divadelního představení Veselého zrcadla
Gymnázia Ústí nad Orlicí.

divadelních souborů ORLICKÁ THÁLIE.

Dobrodružství Toma Sawyera

Hvězdy na vrbě (Karel David a kolektiv)

Divadelní představení bývalých ţáků DivaLDa ZUŠ J.

sobota 26. března 17:00
Kociana Ústí nad Orlicí.

Divadlo Na Fidlovačce Praha

Nejstarší řemeslo (P. Vogel)

Úterý 29. března 19:30
Retro muzikál v duchu 60. let. Spolu s ţivou kapelou
na scéně se ocitnete v příběhu středoškolaček, které
v srpnu 1968 nacvičují druţební koncert, na němţ

čtvrtek 31. března 19:00
Komedie o sexu v kaţdém věku. 2. repríza
divadelního představení DS Vicena v reţii A. Gregara.

bude přítomen i sovětský generál.

TreBl

ZLOM VAZ PO XI. (18. – 20. března)
Krajská postupová přehlídka divadelních ochotnických souborů v Pardubickém kraji.
Přehlídka se uskuteční v Ústí nad Orlicí a České Třebové.
Pátek 18. března

Kulhavý mezek

Věno slečny Laury

Jak jsem vyhrál válku

DS J. N. Štěpánka Chrudim

DS HÝBL Česká Třebová

VESELÉ ZRCADLO Ústí nad Orlicí

21:00 Malá scéna Ústí n. O.

19:00 Kulturní centrum

11:00 Malá scéna Ústí n. O.

Sobota 19. března

Č. Třebová

Ágentura Drahoušek

Zkrocení zlé ženy

Neděle 20. března

DS KANTOŘI Mikulovice u

JDO JAROSLAV Luže

Narozen 28. 10.

Jeseníku

10:30 Malá scéna Č. Třebová

DS ZAKLEP Svitavy

15:00 Malá scéna Ústí n. O.

Těžká Barbora

11:00 Malá scéna Č. Třebová

Skleněný zvěřinec

DS TYL Polička

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

DS DIVIŠ Vamberk

13:30 Kulturní centrum

A UKONČENÍ PŘEHLÍDKY

18:00 Roškotovo divadlo

Č. Třebová

15:00 Malá scéna Č. Třebová

foto: Denisa Třešňáková
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Tereza Hamonová & Marie Vodičková

Březen a příchod (nejen) astronomického jara
V březnu sice průměrné denní teploty rostou, chladné období roku však ještě neskončilo. Ne nadarmo
jedna z nejznámějších pranostik říká: „Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem, máj – vyţeneme kozy
v háj.“ A do máje je v březnu ještě přece jen daleko.
Asi do 10. března pokračuje obvykle únorovobřeznové oteplení, spojované se svatým Matějem (24. 2.).
V Praze tehdy probíhá známá Matějská pouť („Svatej Matěj, hodnej svatej, kdyţ neohřeje, tak se aspoň
pousměje.“). Příliv teplého vzduchu od západu v té době často působí inverzní situace, kdy na horách svítí slunce
a je tam poměrně teplo (přes den), kdeţto dole v údolích a níţinách se drţí mlha (a v průmyslových oblastech
smog).
Pak ovšem přichází poslední, často velmi výrazná vlna zimy, zvaná „řehořská“. K ní se váţe další známá
pranostika: „Na sv. Řehoře (12. 3.), čáp letí přes moře, ţába hubu otevře a šelma sedlák, který neoře.“
V březnu je skutečně moţné jiţ zaslechnout hlas některých ţab (hnědých skokanů), kteří pomalu začínají
hledat své protějšky a stěhují se k různým tůňkám (a to i po sněhu). Pravé ţabí koncerty se však rozezvučí aţ
mnohem později, kdyţ se v rybnících začnou ozývat skokani zelení. I ti čápi jsou ještě daleko, ale naděje na jejich
přílet je stále silnější.

Proč byl pak nazýván líný sedlák, který v březnu ještě neoral, šelmou? To je pro nás dnes jiţ těţko
pochopitelné, pole orají pluhy taţené traktory uţ na podzim, nebo pak později na jaře. V dřívějších dobách však
bylo zpracování půdy díky nedokonalému nářadí sloţité a pole se před osetím muselo orat několikrát. Aby to
sedláci vůbec stihli, vyuţívali k orbě kaţdou volnou chvíli. Pokud nebyl sníh, oralo se i v zimě. A kdyţ naše předky
něco štvalo, měli k ruce několik nadávek pěkně květnatých a přiléhavých (na rozdíl od mnoha dnešních byly snad
i ozdobou českého jazyka). A označit někoho za šelmu bylo uráţkou z největších! Chudák tedy sedláček, který
v březnu neoral, často si za to však mohl sám.
Kolem 20. března se zima definitivně, ač mnohdy nerada, vzdává své vlády. Stejně tak v tu dobu ztrácí
svoji moc tma nad světlem (za jarní rovnodennosti den i noc trvají 12 hodin). Tehdy, v čase tzv. Mariánského
či josefského jara, končily u nás táním ty vůbec nejkrutější zimy v historii (a ţe byly mnohem horší těch, které
známe dnes). Jestliţe tedy svatý Josef (19. 3.) svojí „širočinou (širokou sekerou) naštípe dřeva (a taky definitivně
rozbije poslední ledy na řekách), panenka Maria (25. 3.) pak zatopí.“ Tak ať nás to jaro pěkně hřeje, ale ne zase
moc. Stejně utíká příliš rychle, ani se nestačím dívat kolem sebe.
Hynek Skořepa
Zápisník zapadlých VIII

Počátek (Inception)
Nazvat zapadlým film, na kterém jsme byli se školou hromadně a který hlavně aspiruje na spoustu
Oskarů, asi nebude úplně přesvědčivé. Obhájit to snad můţu tím, ţe měsíc uběhl a na ten film většina z nás uţ ani
nepomyslí. Dokázali jsme se s ním vyrovnat?
Vyprávět ho nebudu. Připomenu jen, ţe základní fór filmu spočívá
v postupném procházení jednotlivými snovými levely. Jejich autoři – hrdinové
filmu, profesionální tvůrci snů - je sice sami pečlivě zkonstruovali a měli by se
v nich vyznat, ale pod kontrolou je nemají, před ně samotné se tu vrší úkoly na
hranici splnitelnosti. Ani ne přeţít, jen získat trochu času je občas třeba.
Jednotlivé úrovně snu jsou zcela odlišné svým dějištěm, navzájem jsou však
propojené – nejvíc potřebou nakonec se synchronizovaně probudit ze všech.
Nebudu se tu podrobně zabývat ani technickou stránkou filmu. Hudba
a zvukové podbarvení sedí zcela přesně, výtvarné prvky rovněţ, jenom dívat se
na ně stojí za to! Střih zejména ve finále, kde kaleidoskopicky střídáme všechny
levely naráz, musel dát práci; je třeba pochválit, ţe přes všechnu spletitost je film
nakonec čitelný a přehledný.
Krátce zmíním, abych se k tomu uţ nemusel vracet, co se mi na filmu nelíbilo. Vlastní aţ kýčovitá
motivace hlavního hrdiny – hrát si ve slunci se zlatovlasými dětmi, inu, jako
z reklamy. Americká představa, ţe si lze upřímně promluvit od srdce k srdci
a vyřešit tak svoje problémy – lyrické scény s Mal mě prostě nedojaly. Umělý
svět, kde se to všechno děje – neosobní hotely, dopravní prostředky, kravaťáci,
prostě nudná tuctová civilizace. A hlavně věcná stránka příběhu: kdyţ si
uvědomíme, o co jde v reálné vrstvě filmu (je-li jaká), je to zkrátka tuctový
nájemný zločin. Specialisté jsou najati mocným a majetným muţem (Saito), aby
mu pomohli zničit konkurenci (Fischer). Hm.
Celkový úchvatný dojem však převaţuje a vyvolává otázky. Pokusím se
tu předvést asi tři z nich.
1) Motiv labyrintu
Ne náhodou lze ve vizuální stránce filmu nalézt vědomé parafráze díla
holandského grafika M.C.Eschera (ono nekonečné schodiště končící tam, kde
začalo, je jen nejdoslovnější citací mezi mnoha dalšími). Společným tématem je
spletitost, paradoxnost nade vší logiku, zacyklenost, zrcadlení, iluze. (Escher je
i ústřední postavou Hofstadterova bestselleru Gödel, Escher, Bach, kde sebevztaţnost a metafikce hrají hlavní roli.)

Nejen, ţe jsou takto architektkou vytvářeny ony úrovně; sami hrdinové svými činy
vytvářejí další a další labyrinty svých ţivotů - a svět naší moderní civilizace nahlíţený
tu mnohokrát shora není ničím jiným. Nalezneme svou Ariadnu?
2) Iluze snu, iluze divadla
Pojmy připomínané ve skeptické filosofii: jak víme, ţe se nám cokoliv, co
proţíváme, právě jen nezdá? Jak víme, ţe to na nás není nahrané? Ve filmu jde
dlouho spíš o tu druhou iluzi: sny tu nepřicházejí samy, jsou pracně sestrojeny.
Výrazně se tu připomínají jednotlivé levely počítačových her. Hrdinové (většinou)
vědí, ţe ve snu opravdu jsou; to mimořádné nastává ve chvíli, kdy pány snů být
přestávají. Je to jenom důsledek jejich provinění – nedodrţeli pravidla vlastní hry,
kdyţ tvoří ze vzpomínek, kdyţ se ve snech zabydlují, kdyţ Cobb svou ţenu přesvědčí, ţe i zdánlivá realita je jen
sen? Nebo je to víc, je to povaha skutečnosti samotné, která nám svou beznadějnou propojenost se světem snů
takto předvádí? Je vůbec něco vně Matrixu? Je něco vně jeskyně?
Sami tvůrci filmu dobře vědí, ţe filmařské řemeslo je vytvářením
takových iluzí. To oni, tvůrci filmu, vytvořili příběh, do něhoţ nás, diváky, uvedli
a nechali ho proţívat. A ještě nás na to, podobně jako Cobb svoje objekty zájmu,
klidně upozorní. Kdo viděl film, ten zaţil vnuknutí na vlastní kůţi. Sami jsme prošli
a naše káča se ještě točí. (Kdyţ jsem vyšel z divadla, přemýšlel jsem, jestli mám
začít chodit po stěnách budovy sám nebo počkat, aţ to udělají nejbliţší studenti.
Dlaţbu, na niţ jsem došlapoval, jsem zkoumal s velkou nedůvěrou.)
Škodolibě ale můţeme říct, ţe ani tvůrci filmu nemohou zůstat vůči
základní zpochybňující tendenci imunní: kdepak se v nich vylíhly jejich nápady?
Kde se vzala jejich obrazotvornost? - Víme, kde. Co je nejnebezpečnějším
parazitem? Myšlenky nás napadají.
3) Cesta tam a zase zpátky
Na výše uváděných interpretacích se shodnu s většinou internetových recenzentů. Ale protoţe mám rád
pohádky, hledám ještě něco jiného neţ další a další vrstvy virtuální reality. Nakonec si přece jen myslím, ţe film lze
vnímat i ve zcela jiném kontextu: totiţ jako tradiční quest, příběh putování, dobrodruţství a záchrany. Výslovně se
to ukáţe v Limbu, v oné „snové pustině“, kde uţ se opravdu poslední členové „druţiny“
ocitají neplánovaně (nešeptej mi, že plánovaně, neukecáš mě!). Hlásám ale tezi, ţe tutéţ
povahu cesty za dobrodruţstvím mají uţ i ony předchozí úrovně, jakkoliv naplánované.
Jsou jak pro Fischera, tak pro jeho průvodce, tak pro nás samotné jednotlivými stupni
zasvěcení. Nebo zásvětí, ta slova i jevy jsou si obdobné. Podle Tibetské knihy mrtvých tak
putuje po smrti lidská duše.
Na první úrovni jsou i únosci sami unášeni, zavlékáni, ohroţováni. Na druhé
nastupuje zpochybnění, relativizace vztahů i prostoru, podezření vůči našim blízkým i nám
samotným. Na třetí jde o sestup do samého středu, k nejvnitřnějšímu zdroji – pevnost
s trezorem ochraňujícím tajemství mi silně připomněla grálový hrad. A na čtvrté,
nejhlouběji, jsme paradoxně nejvíc sami sebou a náš vlastní příběh se tam dokonává.
Poţehnanou cestou zpátky je tu nakonec opakovaně voda. Voda sice někdy
přináší zapomnění a boří naše hrady z písku, hlavně tu ale probouzí. Kdo se ponoří, uţ
nezapochybuje. (Ideální při východu z kina by byl kbelík vody za krk.)
Máte od té doby sny? Mně se ve snu udělal vtip: zdál se mi jaký si dost spletitý
děj v prostorově sloţitém světě. Zcela reflektovaně jsem si v tom snu řekl: "To bych rád
věděl, kdo tenhle level navrhoval." Okamţitě se mi jako odpověď začalo vynořovat několik neznámých muţských
obličejů, jako by plasticky vystupovaly ze zrcadla … a nakonec se všechno překlopilo do labyrintového vzoru, ze
kterého vykrystalizovalo logo Warner Bros.!
Antická mystéria probíhala v přítmí jeskyní. My chodíme do kina.
Pavel Holásek

Špína a napadání
Drazí spoluţáci, spoluţačky a profesoři.
Trvalo dlouho, neţ jsem přišla na to, čemu věnovat březnovou politickou rubriku. Stalo se toho hodně:
vrcholící a snad jiţ zaţehnaná akce lékařů Děkujeme, odcházíme; nepokoje v islámském světě a s tím spojená vlna
revolucí či neustálé aféry našich předních představitelů, vyplouvající na povrch jedna za druhou.
Já bych však chtěla mluvit o něčem, co mě trápí uţ delší dobu - a to je veřejné napadání a odporné
osočování našich politiků na místní i státní úrovni. Je neuvěřitelné, ţe lidé uţ nedokáţou zodpovědně přijmout své
pochybení a stejně tak nemohou přenést přes srdce úspěch druhých. Nedávno jsem otevřela jeden nejmenovaný
plátek a byla jsem zděšena tím, co jsem tam našla. Házení špíny na druhého, snaha o vylíčení člověka jako toho
nejhroznějšího stvoření, co můţe za všechnu špatnost světa, a vychvalování vlastních politických oblíbenců. Jistě,
máme svobodu tisku a chápu, ţe opozice a kritika jakékoli vlády je potřeba, ale snad bychom to mohli zvládnout
v mezích lidské slušnosti, nebo ne?
Arogance a krátkozrakost některých dnešních lidí je neuvěřitelná. Jsou schopni napsat do novin věci,
o kterých zdaleka nevědí tolik potřebných informací, aby se v nich mohli rýpat. Často by se tito lidé měli věnovat
svým problémům a připomínka rčení o zametání před vlastním prahem by jim také neuškodila.
Asi kaţdý máme nějakého svého oblíbence, volíme ho ve volbách a fandíme jeho názorům. Ale abychom
ho jen neustále veřejně vychvalovali, vynášeli do nebes a naproti tomu házeli samou špínu na jeho oponenty, to
mi uţ přijde trapné. Omílání pořád stejných faktů a „zásluh“ (s kterými to ještě ‚bůhvíjak’ bylo) uţ nikoho nezajímá
a stejně si je uţ všichni přečetli alespoň stokrát. V politice jste buď dole, nebo nahoře. A kdyţ někdo nedokáţe
snést prohru, nemusí se z něj přece stát hulvát.
Nechci tady vůbec nikoho obhajovat ani bránit politiky samotné. Všichni víme o „kamarádíčkování“,
úplatcích a hrabání do vlastních kapes. Neříkám, ţe jsou někteří lepší neţ jiní, ti, co jsou napadáni, by bohuţel na
místě těch druhých nejednali jinak. A to je to o čem mluvím.
Nejsme schopni vrátit do politiky korektní jednání a kapku slušnosti i mezi rivaly?
mkod

Aj
He´s all fingers and thumbs.
Grasp all, lose all.
Never cast a clout till May is out.
To carry coals to Newcastle.
Silence gives consent,

- Má obě ruce levé.
- Kdo chce všechno, nemá nic.
- Nechval dne před večerem.
- Nosit dříví do lesa.
- Mlčení znamená souhlas.

Nj

Ij
Chi va piano sano e va lontano.

- Spěchej pomalu.

L´unione fa la forza

- V jednotě je síla.

Chi ha pacienza, ha gloria.

- Trpělivost přináší růţe.

Mal non fare, paura non avere.

- Nebát se a nekrást.

Chi tardi arriva male alloggia.

- Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.

Übung macht den Meister.

- Cvičení dělá mistra.

Hunger ist der beste Koch.

- Hlad je nejlepší kuchař.

Doppelt gibt, wer schnell gibt.

- Dvakrát dává, kdo rychle dává.

Dem Kühnen hilft das Glück.

- Odváţnému štěstí přeje.

Was du heute kannst besorgen,
das verschiebe nicht auf Morgen.

- Co můţeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

Rj
ездить зайцем (jezdit zajícem)

[jézdiť zajcem]

- Jezdit načerno.

ждать у моря погоды (čekat na moře počasí)

[ţdať u mórja pagódy]

- Čekat na něco zbytečně.

знать как свои пять пальцев (znát jako svých 5 prstů)[kak svaji pjať palcef]

- Znát jako své boty.

мотать на ус (motat na vousy)

[motať na us]

- Zapsat si za uši.

жить как на вулкане (ţít jako na sopce)

[ţiť kak na vulkaně]

- Neustále očekávat problémy.

Drazí civilisti, milí gympláci!
Ačkoli je to aţ k neuvěření, nová generace našeho školního časopisu vydala uţ pět čísel. Toto malé
jubileum pro nás bylo určitým impulsem. Za pět měsíců uţ jste měli dostatek času udělat si o Gymplákovi svůj
vlastní názor. A právě ten nás zajímal! Kromě toho, čím si vás Gymplák získal nebo co na něm nemůţete vystát,
jsme se zaměřili také na další aktualitu, která se nás studentů týká. „fungl“ nové webové stránky. Jaký na vás asi
udělaly dojem?
1.

Jak jsi spokojený/á se současnou verzí nové generace Gympláka?

2.

Co se ti na Gymplákovi zdá dobré a co bys naopak chtěl/a změnit a proč?

3.

Máš nějakou oblíbenou rubriku?

4.

O čem by sis v budoucích číslech školního časopisu rád/a přečetl/a?

5.

Jaký máš názor na nové webové stránky našeho gymnázia?

6.

Jak často je navštěvuješ?

7.

Co ti na webových stránkách gymnázia nevyhovuje a proč?

Hainzová Leona, 7. B
1.

Se současnou verzí Gympláka jsem
spokojená, obdivuju všechny redaktory
a lidi, kteří se na něm podílí.

2.

Libí se mi nadšení, se kterým kaţdý díl

6.

Kaţdý den.

7.

Nevím.

Třída 5. B (Práce kolektivu)
1.

jemnější stránky by to chtělo. Někdy to

vychází. Dále jsou zajímavé obrázky. Trochu
bych jim vytkla, ţe nezapojuje všechny
třídy, ale podílí se na tom hlavně 6. B.
3.

Líbí se mi rubrika (jak tam jsou učitelé)
nevím, jak se jmenuje. Ráda si přečtu
i horoskop, u kterého se se spoluţačkami
zasmějeme.

4.

Nechám to na redaktorech.

5.

S webovými stránkami jsem spokojena,

Jako toaletní papír dobré, moţná trochu
totiţ moc dře.

2.

Černobílé fotky nejsou k rozeznání.

3.

Horoskop, rozhovor s profesorkou
Helmuthovou.

4.

Rozhovor s Františkem Kristenem

5.

Krása!

6.

Kaţdý den.

7.

Známky.

jsou lepší neţ předchozí.
Tereza Pečinková, 2. A
1.,2. První a druhou otázku jsem si s dovolením spojila. Protoţe jsem neměla moc příleţitostí číst Gympláka
předchozí generace, nemůţu je tedy srovnávat. Kaţdá generace určitě měla svůj osobitý styl, pracovala naplno
a s radostí. Nehodnotila bych povedené nebo méně povedené rubriky, články, je to individuální a navíc, nikdy se
nezavděčíte všem. Myslím si však, ţe si v něm snad kaţdý musí přijít na své. (I moje mamka si najde kaţdý měsíc
čas, usedne k počítači a doslova hltá řádky Gympláka. To svědčí o tom, ţe je oblíbený nejen mezi osazenstvem
našeho gymnázia, ale i u ostatních. )
3. Bez sebemenšího zaváhání říkám: KOTELNA! Shledávám ji nejočekávanější rubrikou kaţdého nového čísla.
Nejen kvůli zvídavým dotazům, které jsou opravdu pestré a jsou vybrány ze všech různých oborů, ale hlavně díky
odpovědím tázaných kantorů. Ať uţ nám studentům či ostatním kantorům slouţí k poučení, obrácení očí v sloup
anebo totálnímu záchvatu smíchu, povaţuju ji za velice přínosnou. Kantorům bych vzkázala, ať se toho nebojí,

nemají zbytečné mindráky, ale naopak, ať jdou s chutí do toho. Přeci jen je časopis určený především pro zpestření
dlouhých chvil ve škole a pro pobavení. Autorům bych sdělila snad jediné: „ Nebojte se konkurence typu - Zvídavý
dotazník Natalie Sadness. “
Mezi mé oblíbené také patří FOTOSTORY, jeţ mě vrací o pár let zpět, kdy jsem si kaţdý měsíc kupovala dívčí
časopisy, např: Bravíčko, Top dívky, Popcorn,… ve kterých jsem zaujatě pročítala fotoromány především o lásce,
trapasech, sexu a VYSNĚNÝCH IDOLECH!
4. Upřímně si myslím, ţe po designové stránce se docela vyšvihly oproti předchozím. Co se týče přehlednosti,
praktičnosti,… v tomto směru „trochu pokulhávají“, ale řekla bych, ţe je to hlavně o zvyku.
5. Navštěvuji je silné slovo. Na stránky zavítám většinou pouze před čtvrtletím, pololetím, a to proto, abych zjistila,
jaké mám známky a co případně očekávat na papíře, který je podle mého názoru mnohými aţ moc přeceňován.
6. Jak uţ jsem výše poznamenala, jelikoţ nehltám stránky kaţdý den, tak vlastně ani nemohu přijít na případné
mouchy, které by měly mít. To, co potřebuji, tam najdu.
7. Ráda se nechávám překvapovat, a tak to přenechám vaší fantazii.
Veronika Suchomelová

Březnové CD novinky
Avril Lavigne: Goodbye Lullaby
7. března 2011 vyjde u RCA Records v pořadí jiţ 4. album kanadské zpěvačky,
herečky, textařky a modelky Avril Lavigne, na kterém pracovala celé dva roky.
První singl „What The Hell“ je naprostá bomba, takţe se máme určitě na co těšit.
Britney Spears: Femme Fatale
Nové album americké zpěvačky a herečky Britney Spears by mělo vyjít 29.
března 2011. První singl „Hold It Against Me“ uţ spatřil světlo světa a
v hitparádách se mu vede velmi dobře.
Od března budete mít moţnost hlasovat v „Gymplákovské hitparádě.“ Můţete hlasovat pro níţe uvedené
písničky tak, ţe na hlasovací lístek v knihovně (nebo pošlete email na gymplak.redakce@email.cz) napíšete číslo
songu, pro který chcete hlasovat (můţete napsat max. 3, číslo písničky je vţdy uvedeno v závorce). Kaţdý měsíc
nahradí 9. a 10. místo nějaká novinka. Můţete připsat i svůj názor na hitparádu. Jestli vám tam nějaká současná
písnička chybí, napište která, my se ji budeme snaţit do ţebříčku zakomponovat, ovšem nic neslibujeme.
1.

Avril Lavigne - What the Hell (1)

6.

Britney Spears - Hold It Against Me (6)

2.

Ke$ha - We R Who We R (2)

7.

Shontelle - Impossible (7)

3.

Alesha Dixon - Radio (3)

8.

The Pretty Reckless - Just Tonight (8)

4.

Bruno Mars - Grenade (4)

9.

Rihanna – S&M (Come One) (9)

5.

Rytmus ft.Ego,Tina - Všetko ma svoj

10. Ben Cristovao & Verse-Atile - Waste my

koniec (5)

Time (10)

Perlička na závěr: Pro všechny fanynky/fanoušky „Bíbra“
Justin Bieber, který na konci února změnil svůj pověstný účes a ustřiţené vlasy dal na charitu, bude mít svého
voskového dvojníka v muzeu voskových figurín Madame Tussaud v New Yorku, Londýně a Amsterodamu a zařadí
se tak mezi hvězdy jako je Michael Jackson, Beyoncé nebo Madonna.
Tereza Hamonová

Kotelna v 5. čísle Gympláka uvádí Ditu Motlovou a Milana Plocka

foto: Ladislav Kubišta

Jaký je váš nejoblíbenější kolega?

jsem jenom matematiku. K výuce chemie jsem se

♀Pochopitelně moje kolegyně v kabinetu, Lenka

dostal aţ na gymnázium a učil jsem spíše niţší třídy

Pešková. Trávím s ní nejvíce času a jsme si velmi

tj. sekundu aţ kvartu.

blízké.

Jaký předmět byste kromě těch nynějších chtěl

♂Na tuto otázku se těţko odpovídá. Všechny

ještě učit?

kolegy mám totiţ rád a nechtěl bych nikoho urazit.

♀Doufám, ţe se příští rok otevře seminář „Svět

Je však řada těch, kteří jsou mými oblíbenými a

umění,“kde bych se se studenty věnovala mimo jiné

zejména to jsou ti, kteří jsou mi věkově nejbliţší.

dějinám filmu, které nás zavedou do úplně jiných

V které třídě nejraději učíte? Kde se nejvíce

sfér, neţ do kterých se dostaneme v běţných

pobavíte?

hodinách. Mohla by to být tedy příjemná změna, jak

♀Je mou povinností říci, ţe nejraději učím v 3. B,

pro mne, tak pro studenty.

zároveň je toto tvrzení také pravdou. Jakoţto třídní

♂(Povzdech) Chtěl jsem učit tělocvik, ale mé tělesné

mám k těmto studentům bliţší vztah neţ

předpoklady pro to nebyly nejvhodnější, a tak jsem

k studentům v ostatních třídách.

se rozhodl studovat matematiku/chemii, ale většina

♂Jsou třídy, do kterých chodím rád, a do kterých

mých přátel a kamarádů ze studií, s nimiţ jsem proţil

chodím rád méně. Vaše třída patří mezi ty, kam

spoustu skvělých záţitků, byla z oboru

chodím hodně rád, ale je to třeba i 4. B. Rád zde

matematika/tělocvik, coţ jsem povaţoval za ideální

s ţáky pracuji. Obecně učím rád v těch třídách, kde

kombinaci, protoţe se zde skloubí, rozvíjení ducha

mám pocit, ţe má smysl studentům něco říkat.

i těla.

Jaký předmět nejraději učíte?

Myslíte si, že jste mezi žáky oblíbený/á?

♀Češtinu a výtvarnou výchovu.

♀Nepochybně (smích). Kdyţ jsem nastoupila do

♂Kromě matematiky jsem dříve učil i chemii.

zaměstnání, tak jsem chtěla být oblíbenou učitelkou,

Diplomovou práci jsem například psal právě

ale pochopila jsem, ţe není moţné být s kaţdým

z chemie. Výzkumy v laboratořích mě vţdy velice

ţákem zadobře, takţe jsem od tohoto ideálu

bavily, ale pravdou je, ţe kdyţ jsem začal učit, měl

upustila.

jsem to štěstí nebo smůlu, dodnes nevím – učíval

♂Není mým cílem, abych byl mezi ţáky oblíbený.

Snaţím se získat je pro studium matematiky a ukázat

nebo jenom špatný. Kaţdý má pestrou škálu

jim, v čem vidím krásu tohoto předmětu. Věřím, ţe

vlastností. Doufám, ţe i já mám nějaké pozitivní, a ty

u některých se mi to daří a jsem u nich oblíben, ale

negativní bych si nechal pro sebe. Samozřejmě

rozhodně jsou i ţáci, kteří mne nemají zařazeného

o nich přemýšlím a snaţím se je změnit. Ovšem jen

mezi oblíbené učitele. Myslím si, ţe mám poměrně

zřídka se mi zadaří.

vysoké nároky, a tak ţáky, kteří mají jiné zaměření

Proč učíte?

neţ matematické, asi příliš neoslovuji.

♀Zajímavá otázka. Moje maminka tvrdí, ţe uţ

Jak trávíte svůj volný čas?

v první třídě jsem chtěla být učitelkou. Já si na to

♀Vzhledem k tomu, ţe učím češtinu, tak moc

nevzpomínám. Učím, protoţe mě to stále baví.

volného času nemám, neboť ve svém volnu stále

♂Kdyţ jsem chodil na gymnázium, patřil jsem mezi

něco opravuji. Kdyţ mám však chvilku, tak čtu nebo

ty ţáky, kteří měli výborný prospěch ze všech

se věnuji dětem či chodím ráda do kina, protoţe

předmětů, takţe jsem neměl nijak vyhraněno, ţe

miluji dobré filmy.

půjdu např. na medicínu či nějaký technický obor.

♂Především sportuji. Byly doby, kdy jsem se věnoval

Měl jsem kolem sebe výborné učitele, kteří byli

mládeţi, kdy jsem působil, jako dobrovolný trenér

opravdovými osobnostmi, a to zřejmě způsobilo, ţe

a vychovával jsem děti ve sportovních třídách.

jsem se na tuto dráhu vydal.

Jaké sporty nejraději děláte?

Divadlo, nebo film?

♀Nejraději hraji mariáš.

♀Obojí.

♂V zimě rád lyţuji. Celý ţivot jsem lyţoval, jak na

♂Bohuţel ve filmu jsem ještě neúčinkoval. Jako ţák

běţkách, tak na sjezdovkách. V posledních letech ale

na střední i základní škole jsem však hrával divadlo,

preferuji snowboard. Před týdnem jsem byl však na

a proto s nadšením, uznáním a trochu i s nostalgií

lyţáku s 5. B, kde jsem jezdil na sjezdovkách. Velice

sleduji současné dění tady ve škole. Hraní divadla do

jsem si to zase připomněl a oblíbil. V létě jezdím

školy patří, ale podle mne na naší škole někdy

hodně na kole, rád plavu nebo běhám po lese.

a některým ţákům zabírá příliš velký prostor a

Jste spokojený/á s kolegyní v kabinetě?

nemají pak dost energie a soustředění věnovat se

♀Ano, velmi.

tomu hlavnímu, proč na škole jsou, tedy studiu.

♂Ano. Určitě. Je to skvělá kolegyně. Nechtěl jsem ji

Kolo, nebo auto?

na začátku zmiňovat, abych ostatní neurazil, ale

♀Jak kdy.

určitě patří mezi kolegy mně nejbliţší.

♂Jak kdy. Kolo je výborné, ale rád jezdím i autem,

Na jaké školní akce se nejvíce těšíte?

kdyţ jedu na delší vzdálenost; za rodinou, za dětmi

♀Já se tradičně těším na „17. listopad“ a na

do Prahy či někam na dovolenou.

vyhlášení umístění jednotlivých divadel. Vím, ţe

Slunce, nebo sníh?

přípravy jsou častokrát náročné, přesto nemám moc

♀Slunce.

ráda ten chaos před tím a konflikty ve třídách, které

♂Obojí.

v tomto období nastávají častěji neţ v jiné části roku.

Co byste popřál/a Gymplákovi?

Nakonec jsem ale vţdy v divadle nadšená a občas

♀Aby byl pořád tak čtivý! V dřívějších dobách, ještě

i dojatá.

neţ to vzala do rukou současná redakce, jsem četla

♂Zejména dříve jsem se velmi těšíval na výměnné

pouze některé články. Zpravidla mne zajímaly články

pobyty, kterých jsem se měl moţnost účastnit. Také

kolegů, pana Holáska, pana Brdíčka apod. Ale teď

jsem jezdíval s třídami na výlety, na sportovní

čtu Gympláka opravdu celého, tedy snad krom

a lyţařské kurzy. Samozřejmě s věkem těchto aktivit

Horoskopů.

ubývá, ale rád na ně vzpomínám.

♂Velice si váţím vašich novin. Za mého působení na

Jste na škole spokojený/á?

škole bylo jiţ mnoho pokusů, kdy studenti v určitém

♀(Suverénně) Ano.

věku a z podnětů učitelů se rozhodli vydávat školní

♂Se na mne podívejte (smích).

časopis. Jejich úsilí vţdy trvalo krátkou dobu

Co byste na sobě změnil/a? Jaké vlastnosti vám

a z nějakého asi objektivního důvodu vyprchalo. Přál

vadí (a proč?)?

bych vám, aby se vám při práci dařilo, velice si jí

♀Chtěla bych být přísnější.

váţím a oceňuji ji.

♂Svět není černobílý. Nikdo není jenom dobrý,

není rovinná, takţe bych rád věděl, kde konec

Závěrečný kvíz

přímek je.

Co to je rezistor?
♀Rezistor? Nevím. To bude určitě nějaké technické

Správné odpovědi

udělátko, nejspíše je potřeba k nějakému

Rezistor je pasivní elektrotechnická součástka

fyzikálnímu pokusu.

projevující se v elektrickém obvodu v ideálním

♂Odpor.

případě jedinou vlastností - elektrickým odporem.

Kde se nachází planeta K-PAX?

K-PAX je skutečně planeta ze sci-fi díla, konkrétně:

♀Snad v nějaké scifi?

K-PAX: Svět podle Prota.

♂To je určitě nějaké dílo z „science fiction.“ Na to

Jan Ámos Komenský – narozen 28. 3. 1592 (přesto

ani nekoukám, ani nečtu. Jsem opravdu úplně jinak

hostem v Gymplákovi! Viz rubrika: Jan Ámos

zaměřený člověk, tak to bohuţel nevím.

Komenský)

Kdy se narodil Jan Ámos Komenský?

Posturologie je vědní disciplína zabývající se

♀V druhé polovině 16. století.

studiem řeči těla - sdělování informací pomocí

♂1592.

zaujímání určitých poloh částí nebo celého těla.

Co to je posturologie?

Empatický člověk je schopný se vcítit do pocitů

♀Nevím.

druhého - mající pochopení, vnímavý, soucitný.

♂Nevím.

Chromista jsou skupinou autotrofních

Jaký je člověk, o kterém můžeme říci, že je

(s chloroplasty) i heterotrofních (např. saprofitních)
eukaryot. Často s barvivy: chlorofylem a,c,

empatický?

β-karotenem, fukoxantinem a dalšími xantofyly

♀Umí se vcítit do druhých.

i se zásobními látkami: laminarinem či

♂Takový bych chtěl být a doufám, ţe jsem. Je to

chrysolaminarinem. Mezi nejznámější zástupce patří

člověk, který se dokáţe vţít do druhých.

například Cocconeis pediculus a Laminaria Digitata

Co to jsou chromista?
♀Netuším.

(pozn. aut.: v případě nepochopení a touze po

♂Nevím.

objasnění stačí absolvovat kurz biologie v 1. ročníku
Gymnázia; je to tak snadné!).

Kde nalezneme konec přímek?

Konec přímek. Přímka je nekonečně dlouhá,

♀ Doufám, ţe snad v nekonečnu.

nekonečně tenká a dokonale rovná křivka. Je to

♂(Smích) Velmi dobrá otázka. Ten neexistuje. Ale

nekonečná mnoţina bodů a graf lineární funkce.

přímka není vţdycky přímka, je i geometrie, která

Pamatujte: „Chuck Norris dojde až na konec přímky.“

Nechal jsem se inspirovat některými kantory na škole a oznámkoval jsem kaţdou odpověď zvlášť. Výsledná
známka je vzniklým průměrem. Jsem přesvědčen, ţe i vzhledem k nově zavedenému přísnému známkování
dopadli oba obětní beránci velmi slušně.
Dita Motlová
Milan Plocek

22
Michal Blaţek

Beran (21.3. – 20.4.): Milí Berani! Březen pro vás nebude zrovna příznivý. Budete mít sklon
k nachladnutí. Proto se nezapomeňte dostatečně zásobovat vitaminy! (hitem letošní sezóny jsou
banány) Pokud se vám podaří zlepšit vaši imunitu, věřte, ţe jarní prázdniny budou letos stát za to!
Neváhejte a vyrazte na hory! Gymplák vám drţí pěsti a na svahu hodně štěstí!

Býk (21.4 – 24.5.): Drazí Býci! Nedaří se vám ve škole tak, jak byste si přáli? Nesmutněte, všechno zlé
je přece k něčemu dobré. V březnu se na vás konečně usměje štěstí. Nejenţe si opravíte špatné
známky, ale taky na vás čeká příjemné překvapení. Stačí, kdyţ kaţdý den sníte půlku banánu (Pozor!
Opravdu jen jednu půlku, o druhou se musíte s někým rozdělit).
Blíženci (22.5. – 21.6.): Milí Blíţenci, měsíc březen se pro vás stane kritickým. V hodinách matematiky
budete líbezně pochrupovat i proti své vůli, coţ se projeví hlavně na prospěchu. I přes
tyto potíţe vám však planeta Venuše nepřestává být nakloněna. Proto hoďte starosti za
hlavu a uţívejte si, dokud jste mladí!
Rak (22.6 – 22.7.): Vţdy skvěle naladění Raci, tento měsíc je pro vás jako stvořený.
Konečně se totiţ oteplí a vy budete moci vytáhnout své oblíbené konversky. Nezapomínejte ale na to,
ţe nejlépe vyniknou v kombinaci s tmavě zelenými manšestráky a světle zeleným svetýrkem, který
vám přinese víc štěstí, neţ si myslíte. Ne nadarmo se říká, komu se nelení, tomu se zelení!
Lev (23.7 – 22.8.) : Na počátku měsíce si moţná budete připadat trochu nejistí, vše se ale srovná.
Mělo by se vám vést dobře, hlavně co se finanční stránky týče. Váš šestý smysl bude tento měsíc
neobyčejně aktivní a překvapivě přesný. Věřte mu. Ke konci měsíce budete klidnější a vyrovnanější,
buďte vděčni planetám, nemusí to trvat věčně!
Panna (23.8 – 22.9.): Uţ zase skáčete přes kaluţe? Měli byste! Čvachtání v březnových
vodách vám nádherně pomůţe odpoutat se od kaţdodenních starostí, a proto:
„Zavzpomínejte na svá mladá léta a vrhněte se čelem špíně.“ Nezapomeňte však zakoupit
kvalitní prací prášek. Pokud budete vyzařovat radost a čistotu, zajisté docílíte pozornosti
u takových lidí, u jakých si zájem přejete.
Váhy (23.9 – 23.10.): Nerozhodné Váhy, vaše vţdy dokonalé vyhodnocování situací je pro
tento měsíc v tahu. Nebuďte však smutní a přeneste se přes březnovou ztrátu této
speciální schopnosti. Zaměřte se především na fyzické věci, které vám přinášejí skutečnou radost.
Špatnou náladu vyřeší tabulka čokolád, a nedostatek příjemné atmosféry vynahradí nově zakoupené
jarní oblečení (pozn. aut.: můţete se nechat inspirovat rubrikou Poslední móda).
Štír (24.10 – 22.11): Pavoukovci, apeluji na váš zdravý rozum! Myslete na přátele! Jiţ
dlouhá léta se zavíráte do sebe a nedáváte najevo své city. Nebojte se a svěřte se! Nemusíte hned
brečet či křičet za kaţdým sloupem a vytahovat vašim nejbliţším kapesníky z kalhot, ale můţete jim
zmínit všelijaká trápení, byť sebemenší. Uvidíte, ţe se vám nejen ihned uleví, ale zjistíte, jak krásné je
mít přátele, před kterými nemusíte nic skrývat. Prosím: „Zamyslete se, dokud je čas.“
Střelec (23.11. - 21.12): Moc přemýšlíte o rádoby váţných věcech, zamyslete se, zda jsou
skutečně tak podstatné, jak se domníváte. Tento měsíc se také nebývale rozvášníte, moţná
budete trochu lehkováţní, ale i to někdy neškodí. Máte tak šanci zaţít něco nového. Pokud trpíte
problémy například s hlavou či mozkem, mohou se snadno vyřešit, avšak je nutné navštívit lékaře.
Kozoroh (22.12. – 20.1.): Pokud jste zvyklí na to být populární mezi lidmi ve vašem okolí,
tento měsíc vás zklame, ale nezoufejte. Vše se časem srovná, chce to jen trpělivost a trochu
optimismu. Avšak konstelace planet tento měsíc přeje lásce a romantice. Jestliţe vás trápí klouby, stačí
jen trochu cvičit a přijímat více kalcia.
Vodnář: Čas plyne jako voda, stejně tak jako vaše ţivotní šance. Bacha, aby vám nepropluly
mezi prsty! Není čas pomýšlet na vysokou školu či na sloţení kolektivu, se kterým strávíte
příští léta ţivota? Není čas zahodit zlobu, zášť a závist za záhon zuřivých záškodníků? Ano!
Je! V březnu díky mnoţícím se krovinářům němým nabudete pro vás neběţných abnormálních
emociálních schopností. Moţná v sobě pro tento měsíc dokonce objevíte dar telepatie, který vám snad
v tomto, nejdůleţitějším měsíci vašeho ţivota alespoň trochu pomůţe (pozn. aut.: více o neverbální
komunikaci naleznete v rubrice Extreme ).
Ryby: Konstelace Merkuru a Marsu je pro vás tento měsíc nevýhodnou, hlavně co se komunikací týče,
proto buďte obezřetní a velice taktní. Nesprávně zaměřená energie by vám mohla zhatit vaše plány.
Avšak něco pozitivního na tomto měsíci přeci jen bude – můţete se těšit na příliv energie a odolnější
nervy.

MK, MB, MN a KR

Co na tebe práskne tvé ID?
Také vás zajímá, komu se nejvíce podobáte a jací vlastně jste? Neváhejte a udělejte si náš zbrusu nový
kvíz! Je to jednoduché. U kaţdé otázky zakrouţkujte odpověď, která se na vás nejvíce hodí. Potom pracně sečtěte
body, a přečtěte si výsledky!
3. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?

1. Co vám imponuje?


Velké tesáky (1 bod)



Ţlutá pleť (2 body)



Sexy jizvy (3 body)

2. Kde trávíte nejraději rande?

4. Čeho se bojíte?


Česneku (1)



Strachu (3)



Prázdné lednice (2)



V blízkosti jaderné elektrárny (2)



Ve starobylém hradu (3)



Na hřbitově (1)



Dýňové paštičky (3)



Krvavý steak (1)



Koblihy (2)

5. Vidíte se v zrcadle?


Bohuţel ano (2)



Záleţí na ohozu
(3)



Ne (1)

5 – 7 bodů: Tvůj vysněný idol?

8 – 11 bodů: Ty a Homer jste

12 - 15 bodů: Škola pro tebe?

Edward!

spřízněné duše!

Bradavice!

Kaţdý, kdo se s vámi dá do řeči,

Mezi vaše nejoblíbenější

I vy patříte mezi snílky, kteří se

má po chvíli jasno…Jste upír

činnosti patří sledování televize

v noci prohánějí na koštěti

kaţdým coulem! Od jisté doby

a pití piva Duff? Jestli ano, pak

Nimbus 2000?! Pokud ano, jste

na vašem penálu nesmí chybět

je to jasné! Vaše kariéra se

stejný jako Harry a jeho dva

placka s Edwardem a Bellou,

zarazí na pozici nováčka

přátelé. Vaším nejoblíbenějším

knihovna se vám rozrostla

v jaderné elektrárně, pomalu

předmětem jsou praktika

o další díly Upířích deníků.

vám vypadají vlasy a nakonec

z chemie a zkoušení nových

Srdečně gratulujeme! Nálet

skončíte s koblihou v ruce

a nových pokusů. Buďte ale

těchto stvoření vás úplně

v hospodě U Vočka.

více opatrní, abyste se také

pohltil. Ovšem nevěšte hlavu,

nepyšnili podobnou jizvou,

pokud vám nezačínají „rašit“
tesáky, je vše v normálu.

jakou má váš hrdina. Jste
Karolína Rejmanová & Markéta Novotná

odváţní a cílevědomí. Jen tak
něčeho se nezaleknete.

24.3.2011 19:00
Vše pro dobro světa a Nošovic
Svérázný portrét moravskoslezské vesnice, ve které – jak místní říkají – přistálo UFO v podobě kilometrové stříbřité
továrny: korejská automobilka Hyundai.

Ááá březen – za kamna vlezem! Neposlouchejte babičku a její ověřená přísloví a raději vyrazte do víru
lanovek a zasněţených sjezdovek. Samozřejmě není nutné vypadat sportovně, ale stylově – a abyste v těchto
slovech měli jasno, je tady vaše rubrika plná tipů a triků, jak si udrţet neodolatelný vzhled!
Dnešní zimě vládne nesmělá kombinace modré a bílé. Jako
záchytný bod jsme zvolily zateplené značkové lyţařské kalhoty bílé barvy
a pohodlný černý kabátek s velkými knoflíky. Horní bílá část trička
hypnoticky přechází na dolní, která jasně koresponduje s azurovou modří
oblohy. Bílé korále v souhře s modrobílými náušnicemi mohou z velké
části ovlivnit sílu telepatie s vašimi nejbliţšími. Proti omrzlinám prstů
poslouţí elegantní rukavice s provázkem, díky kterému je nikde neztratíte.
Do kruté zimy se vám jistě osvědčí i termohrnek s teplým čajem či
čokoládou. Nezapomeňte, ţe i on vám musí ladit! Nezbytností jsou lyţe
nejvyšší kvality (Nordica) a kabelka, nad níţ se ještě pozastavíme. Taková
příruční brašna je nepostradatelná záleţitost kaţdého výletu bez ohledu
na jeho délku. Bezprostředně musí obsahovat veškeré maličkosti, bez
kterých by se naše modelka v dţungli společenského ţivota neobešla. Tato
brašna tedy skýtá alpský čaj (pro navození opravdové mrazivé nálady),
lyţařské brýle (kvůli atmosféře dne, jenţ se jeví slunečněji), sedmnáct
náplastí
(k nejrůznějším účelům) a papírové kapesníky pro jahodovou pohodu.
Zlobřičátko a Sněhulína

Sic číslo vyšlo v půli měsíce, věřte ale, ţe vzniklo takříkajíc na poslední chvíli. Doufám, ţe budete v jeho
hodnocení shovívaví. Děláme vše pro to, aby jiţ za necelé tři týdny vyšlo číslo další a aby potom jich vyšla ještě
spousta dalších. Rozhodně nechceme vzdát tento boj s těţkostí ţurnalistiky.
Věřím, ţe se vám zalíbili nové rubriky i např. speciální vzhled nadpisů. Nezapomeňte se podívat na
Gympláka na internetu. Velmi mne těší, ţe předchozí číslo bylo staţeno jiţ více neţ stosedmdesátkrát.
Omluvte závěr, je jiţ velmi pozdě, trojský kůň mi zablokoval zápatí a záhlaví Microsft Office Word.
Budeme tedy společně předstírat, ţe očíslování stránek chybí schválně pro podpoření zmatenosti tohoto čísla.
V příštím čísle vás čeká dokonalá podoba rubriky: Smějeme se s redakcí a netradiční sloţení dvou ţen
v Kotelně (pro odhalení jejich identity se můţete pokusit podplatit někoho z redaktorů).
Pokud jste se u novin zasmáli, vaše postřehy a návrhy napište na gymplak@gymuo.cz. Dále upozorňuji, ţe
se stále můţete stát redaktorem či grafikem Gympláka, a to tak, ţe mi prostě dáte vědět.
Moudrá rada na závěr: Pro ţivot je velmi důleţité ujasnit si priority, a proto jsem rád, ţe se mnou dnes

mnoho redaktorů zůstalo aţ do pozdního rána vzhůru (na úkor známky z nelehké písemky), protoţe jejich
prioritou bylo pomoci mne i časopisu. Mou prioritou byli a zatím stále jsou také přátele. Jsem tedy rád, ţe jsme
společně dokázali, ţe 5. číslo časopisu opravdu vyšlo hned první den po prázdninách, tak jak jsme slíbili. Děkuji jim
všem. Za poskytnuté úplatky jim zakoupím lízátka.
Poslední pozvánka nakonec: Malá scéna uvádí 17.3.2011 19:00: Tajgou a stepí až k modravým vodám
Bajkalu; besedu o daleké cestě k nejhlubšímu jezeru světa v podání Hynka Skořepy.
Nyní ale zhasněte lampičku/vypněte počítač a: „Krásnou dobrou noc….
Michal Blaţek
... Vy prostě neposlechnete! Tak tedy: zde je pár fotek z představení

Jak jsem vyhrál válku

foto: Barbora Čápová

foto: Barbora Čápová

foto: Drahomír Vrba

