Věrní čtenáři,
ani sedmé číslo školního časopisu není a nebude ţádnou výjimkou – vychází později, neţ bychom si všichni přáli, ale opět
se vás bude snaţit pobavit, dohnat k slzám a také trochu vzdělat. Abych byl více konkrétní, dovoluji si sepsat jakousi osnovu, pro
lepší orientaci.
6. dubna v 19:00 se v Malé scéně uskutečnil první koncert mládenecké začínající skupiny Sunny Way. Gympláci
samozřejmě podpořili své spoluţáky četnou přítomností a hlasitými potlesky. Pokud jste koncert bohuţel nestihli či jste o něm
nevěděli, nabízíme vám alespoň pár rozhovorů s členy kapely a dokonce i termíny dalších vystoupení. Více na toto téma se dočtete
v rubrice Stalo se. Naši hudebníci dokonce odpovídali i v Anketách, které byly protentokrát motivovány hudebně.
Kromě startující, dobře rozjeté skupiny, bych rád upozornil také na rubriku Z pera učitelů, a to přesněji na článek Hynka
Skořepy. Jelikoţ bychom vás neradi připravili o pranostiky na letní měsíce, pan profesor si pro vás připravil článek s větším
rozsahem; nezaměřil se pouze na májový měsíc, ale hned na celé období začínající květnem a končící srpnem.
Romantiky plná Poslední móda, Horoskopy i Testy a Kvízy samozřejmě nemohou v čísle měsíce lásky chybět.
Pozorní čtenáři si zajisté všimli, ţe se v předchozím Gymplákovi neobjevila Politika. Nebylo o čem psát. Ale naštěstí naši
milí vládci nelenili dlouho a v uplynulých týdnech se patřičně činili. Jedno z témat zpracovala (dle mého velice trefně) naše úţasná
redaktorka, odbornice na ústeckou i českou politiku.
Ti nejpozornější čtenáři si zajisté všimli, ţe se v předchozím čísle neobjevil ani Rozhovor s hvězdou. Zvolenou osobností
byl Václav Moravec, který bohuţel kvůli jiţ zmiňovaným machinacím na české politické scéně byl velice zaměstnán, a tak neměl
zrovna přehršel času. Zda se jako osobnost objeví v osmém čísle, či zda jsme povolali jinou celebritu, zjistíte příště.
Coudy

Jeden svět
Ve dnech 13. – 17. dubna 2011 se v Ústí nad Orlicí v budově Malé scény konal filmový festival, jednalo se jiţ o 13. ročník
Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Celorepubliková akce se koná pod záštitou Václava
Havla a jejím pořadatelem je společnost Člověk v tísni. Za zmínku stojí fakt, ţe se jedná o největší lidskoprávní filmový festival na
světě, který u nás navštíví více neţ 100 000 diváků. Hlavní program se odehrává v Praze, ale tam to nekončí, Jeden svět jsme letos
mohli navštívit i ve třiatřiceti regionálních městech Čech a Moravy.
Cílem aktivit Jednoho světa je vzbuzovat ve svých divácích a divačkách pocit
spoluzodpovědnosti za chod společnosti a podporovat v nich občanský aktivismus.
Dokumentaristé nás svými snímky chtějí donutit k zamyšlení, upozornit na páchané
bezpráví a celkově zvýšit obecné povědomí o problémových oblastech.
V rámci festivalu je udělována dosud jediná česká mezinárodní lidskoprávní
cena Homo Homini.
Za rok 2010 získal ocenění kyrgyzský aktivista Azimžan Askarov, který
dlouhodobě hájí lidská práva a zájmy nespravedlivě obviněných. Sám Askarov byl
v loňském roce v rámci zmanipulovaného soudního procesu odsouzen
k doživotnímu vězení. V roce 2008 se stal držitelem ceny Homo Homini bojovník
za posun Čínské lidové republiky blíže k demokracii Liou Siao-po, drţitel Nobelovy

ceny míru, jeden ze spoluautorů a prvních signatářů Charty 2008, který byl těsně před jejím zveřejněním zatčen. V prosinci 2009 se
s ním v Pekingu konal soud a 25. 12. 2009 byl Liou Siao-po poslán na jedenáct let do vězení za „podněcování k podvracení státní
moci“.
Kromě klasického promítání filmů se festival věnuje i dalším aktivitám. Rozvíjí například alternativní způsoby distribuce
dokumentárních filmů a od roku 2010 funguje program Promítej i ty!, v němţ nabízí k bezplatnému zapůjčení dokumentární filmy,
které diváci a divačky mohou promítat vlastnímu publiku. Od letošního ročníku se pořádá otevřený workshop (ve spolupráci
s německou organizací Documentary Campus) zaměřený na vývoj a šíření dokumentárního filmu se zvláštním důrazem na
lidskoprávní rozměr snímků.
V Praze se kaţdoročně vyhlašují vítězné snímky, ceny se udílí hned v několika kategoriích. (Více informací o filmech na
adrese www.jedensvet.cz.)









Cenu za nejlepší film získá snímek Sto osm (Cuchillo de Palo / Renate Costa / Španělsko / 2010 / 93 min.)
Cenu za nejlepší režii získá dokument Věznice Írán (The Green Wave /Ali Samadi Ahadi / Německo, Írán / 2010 / 80
min.)
Zvláštní uznání hlavní poroty získá snímek Vodka Factory (Vodkafabriken
Jerzy Sladkowski / Švédsko / 2010 / 90 min.)
Cenu Poroty Rudolfa Vrby získá film Afghánští tanečníci (The Dancing Boys of Afghanistan / Jamie Doran / VB / 2010
/ 52 min.)
Zvláštní uznání poroty Rudolfa Vrby získá snímek Mějte mě rádi, prosím (Lubite menia, pojaluista / Valery Balajan /
Rusko / 2010 / 75 min.)
Cena Českého rozhlasu za kreativní použití hudby a zvuku v dokumentárním filmu bude udělena českému filmu
V krajinách ticha - Nikolaj a Ludmila. (Zdeněk N. Bričkovský / ČR / 2011 / 65 min.)
Vítězem Divácké ceny VŠEM se stal dokument Na stupních vítězů (Herbstgold /
Jan Tenhaven / Německo, Rakousko / 2010 / 94 min.)
Cenu pro nejlepší film z kolekce snímků Jeden svět pro studenty získá dokument Thembi (Thembi, Jo Menell / JAR /
2010 / 48 min.)
S Jedním světem se v Ústí nad Orlicí setkáváme jiţ potřetí a jeho koordinátorem je Petr Kulhavý, který zastává funkci

předsedy občanského druţení SPOUSTI. To nás informuje o kulturně společenském dění a především se na něm aktivně podílí. Na
festivalu má zásluhy také paní Olga Sommerová, česká filmová dokumentaristka a pedagoţka.
Dopoledne filmové projekce navštěvovali ţáci základních a středních škol, v odpoledních a večerních hodinách byl sál
vyhrazen pro veřejnost. Doprovodný program tvořil koncert Vypsané Fixy, který 9. 4. 2011 přilákal mnoho fanoušků, dále se
16. 4. 2011 na zahradě Stacionáře Ústí nad Orlicí odehrálo divadelní představení Putin lyžuje a po celou dobu festivalu bylo moţno
si prohlédnout výstavu Umlčené hlasy (zabývající se příběhy novinářů, aktivistů, právníků, kteří v posledním desetiletí za svou práci
v Rusku zaplatili ţivotem) či zakoupit fair trade kávu a další výrobky z chráněné dílny v Namibii.
Během pěti dnů veřejnost mohla zhlédnout celkově 17 dokumentárních filmů. Na plátně se objevilo zemětřesení na Haiti;
střet euroamerické společnosti s islámem; postoj mladých Kubánců ke stávajícímu vládnímu reţimu; problém neobnovitelných
energetických zdrojů; jak výrobci mobilních telefonů brutálně obchodují s minerály, které ukrývá Demokratická republika Kongo;
bylo představeno občanské hnutí Inventura, které se zabývá podporou a prezentací umělecké tvorby lidí s mentálním handicapem,
a společně se „šťourali“ v politice; a spousta dalších neméně zajímavých námětů. Sobota byla tematicky zaměřená na situaci v Rusku
a v Bělorusku, na země, kde svoboda projevu pořád tak úplně neplatí a lidé kvůli nesouhlasu s reţimem dodnes umírají. Po
vybraných filmech následovala beseda s pozvanými hosty, kteří se v rámci svých odborných znalostí pokoušeli co nejlépe odpovídat
na otázky publika (úplný seznam besedujících osobností na www.spousti.cz).
Celá akce je nezisková. Všechny sponzorské příspěvky jdou na propagaci festivalu. Z peněz vybraných na vstupném bude
50 % odesláno společnosti Člověk v tísni, dále budou uhrazeny zákonné poplatky organizaci OSA a Státnímu fondu pro podporu
a rozvoj české kinematografie a zbylá část vstupného bude věnována Dobrovolnickému centru Světlo, které v našem rodném městě
působí.
Sama jsem navštívila hned několik filmů a myslím si, že je moc dobře, že takový festival existuje. Po zhlédnutí podobných
dokumentů mívám pocit: „Jak je možné, že se něco takového děje i v dnešním civilizovaném světě?“ a nechápu. Nechala jsem se
nalákat na filmy Ve jménu rodiny, Spravedlnost podle Sergeje, Zločinci podle zákona a Svobodné jeviště. Byla jsem velmi mile
překvapena bezvadnými besedujícími hosty. Obě přítomné novinářky byly milé a ochotně se podělily o své zkušenosti a zážitky, které si
z Ruska odnesly a pokusily se analyzovat současnou situaci. A dle zaplněných míst v Malé scéně soudím, že v Ústí nad Orlicí je
o festival Jeden svět zájem, a doufám, že bude v našem městě i nadále.
Šafka

SUNNY WAY
Ve středu 6. dubna proběhl od 19:00 v Malé scéně historicky první koncert skupiny Sunny Way. Ihned ze začátku sděluji:
„Této kapele se nevěnujeme v časopise jen tak z rozmaru!“ Dva ze čtyř hlavních a jediných protagonistů jsou známými studenty
našeho gymnázia. Ti zbylí jsou přáteli nejen jejich, ale i mnohých studentů naší školy.
O tom jsme se mohli přesvědčit hned v zahájení koncertu, protoţe sál navštívilo okolo devadesáti lidí. Většinou studenti,
nejen gympláci, ale i kamarádi ze ZŠ Komenského či Bratří Čapků, a v neposlední řadě i učitelé – Lenka Barvínková, Dana
Holubářová, Lenka Janyšová a další.
Nebudu vás napínat a pro nezasvěcené konečně odhalím sloţení skupiny.
Petr Mariška – zpěv
(Letos maturuje na SŠ stavební ve Vysokém Mýtě.
Předtím studoval na ZŠ Komenského, kde léta chodil do
místního pěveckého souboru Zlatý Klíček, pod velením
Dany Špindlerové a Jany Šmétkové.)
Václav Klička – baskytara
(Celebrita z 6. B. Čtyři roky chodí na baskytaru v ZUŠ
Jaroslava Kociana.)
Tomáš Krejčík – kytara
(Celebrita z 2.A. Od první třídy studentem ZUŠ – hraní na
flétnu. Od šesté přestoupil na basu a od deváté na
kytaru.)
Jakub Koláček – bicí
(Tři roky bicích v ZUŠ Jaroslava Kociana.)
Kdybych měl zhodnotit koncert, musel bych říci, ţe jsem něco takového opravdu nečekal! Nemluvím jenom
o samotném skvělém vystoupení kapely, ale i o perfektní atmosféře, která se v průběhu večera díky ní vytvořila. Těší mne, ţe se
v této době najdou lidé, kteří mají společné zájmy a jsou schopni je proměnit ve smysluplný projekt, mezi které zajisté Sunny Way
patří. Přeji klukům, aby jejich sny o světě plném jejich hudby nepřišly vniveč.
Nyní si jiţ pročtěte pár bleskových bezprostředních reakci některých protagonistů a hostů.
Tomáš Krejčík

Jsi spokojený?

Jak velká byla tréma před koncertem a následně při jeho

Totálně. Rozdal jsem uţ spoustu podpisů. Je to super. Miluju

průběhu?

to. Budu mít novou profilovku na facebooku (smích).

Poslední dva dny jsem se jiţ nemohl dočkat, téměř jsem

Kde a kdy si vás budeme moci ještě poslechnout?

nespal. Ale nejhorší byly tři minuty před koncertem, kdyţ

14. 5. v Popradu hrajeme jako předskokni AC/DC revival.

jsem si vzal do ruky trsátko a neuvěřitelně se mi začaly třást

Dále hrajeme 3. června na náměstí od 16:00. Další koncerty

prsty. Myslel jsem je všechno v háji. Kdyţ jsme však

vyjednáváme.

odehrávali více a více písniček, tréma byla menší a menší.
Byl jsi spokojený s publikem?
Bylo výtečné.
Nemrzí tě, že nepřišlo ještě více lidí?
Nemrzí. Domnívám se, ţe moc veřejnosti o nás nevědělo.
Myslím si, ţe je velký úspěch, ţe přišla ta přibliţná
osmdesátka.
Prozradíte nám nějaký drb na bubeníka?

Ohlasy publika (Barbora Čápová, Vojtěch Fiala a další, co se
nachomýtli)
Jak se vám líbil koncert?
Perfektní. Suprovej. Výborný.
Co byste kapele vytkli?
Mohlo být více písniček a nevěděli, jak dělá slůně. (pozn. aut:
Koncert skupina zakončila autorskou písní (s motivy zvuků

Zrychluje (smích).

zvířat) Tomáše Krejčíka jménem Havránek.

Vašek Klička

Všichni byli kocouři.

Který z hudebníků vás nejvíce upoutal?

Jaké jsou tvoje „pokoncertní“ zážitky?
Nebylo to špatné. Aţ na konec, který jsme neměli dopředu
moc promyšlený, si myslím, ţe se nám to povedlo. Byl jsem
nejvíc šťastný, kdyţ lidi začali chodit do přední části sálu
hlediště a pořádně skákali, protoţe kdyţ jsme v té tmě viděli
zprvu jenom na jednu řadu, co tady stála, nehrálo se nejlépe.
Těším se na příště.

Coudy

Kalendář
Celá redakce přeje vše nejlepší Býkům a Blíţencům narozeným v květnu. Lásku, pohodu, zdraví a štěstí virtuálně posíláme do
domovů Petra Borovičky, Lenky Janyšové, Věry Novákové, Marušky Hellmuthové a samozřejmě také Lenky Praţákové a Dandulky
Holubářové.

Před námi jsou ještě necelé dva měsíce školy, přesto uţ je většina z nás myšlenkami na prázdninách. Sluníčko, voda, zmrzlina
a relax. V současné době se na seznam synonym pro léto dostaly také festivaly. V naší republice jich probíhá několik desítek,
a proto jsme se ptali vás, zda-li se jich účastníte, a jaké podle vás patří mezi ty nejlepší.
1. Proč navštěvuješ festivaly?
2. Uţ jsi letos na některém byl/a?
3. Chystáš se v nejbliţší době na nějaký?
4. Jaký bys ostatním gymplákům doporučil/a a proč?
5. Proč by vlastně ostatní měli podle tebe festivaly navštěvovat a kdy je nejlepší s nimi začít?
Veronika Suchomelová
VOJTĚCH KALÁB, 4. A

5. I sebelepší festival je podle mě méně proţitý bez
přátel. Tudíţ pokud se sejde skvělá společnost, je

1. Kamarádi, hudba, pití, zábava.

proţitek z festivalu zaručeně skvělý. A na

2. Letos ne.

poslouchání dobré hudby s přáteli není přeci ţádný

3. Chtěl jsem na masters, ale není s kým.

limit, je na kaţdém z nás, kdy se vydá do vstříc

4. Masters, protoţe tam hrajou pořádnou hudbu.

perfetkním hudebním záţitkům.

5. Kdy? Kdykoliv; a proč? Kamarádi, hudba, pití,
zábava.

BARBORA VOTAVOVÁ, 6. B

TOMÁŠ KREJČÍK, 2. A

1. Zatím jsem ţádný festival nenavštívila.
2. Nebyla.

1. Co je lepší neţ pořádný nášup kvalitní hudby za

3. Letos uvaţuji o Jamrocku.

přijatelné peníze? V neposlední řadě se jiţ

4. ---

zmiňovaná kvalita dá mezi jednotlivými kapelami

5. Na otázku proč by neměli, bych odpověď znala

porovnat hezky naţivo.

(smích). Na tuto ale bohuţel nevím.

2. Bohuţel zatím ještě ne, pořád vyčkávám na tu
pravou „festivalovou horečku“. Nepočítám-li místní
minifestivaly, na kterých jsem měl čest účinkovat.
3. Pohrávám si s myšlenkou věnovat toto léto
hudbě, tudíţ mé cesty budou směřovat na Rock for
People, pokud se poštěstí, tak se zúčastním i
JamRocku a Colors of Ostrava. A abych nezapomněl,
má účast na Prague city festival je téměř jistá. Avšak
aby toho nebylo málo (a pokud nebude málo ani
financí), mohly by se „festivalové“ cesty protáhnout
aţ do Německa, na Rock AM Ring.
4. Mezi více dostupnými bych rád doporučil Majáles
konaný v Hradci Králové či ţamberecký JamRock.
Náročnější posluchače určitě nadchne Master of
Rock nebo další uţ dříve zmiňované festivaly.

DAVID HIKEŠ, 3. A
1. Já mám na fesťácích nejradši asi to, ţe se tam sejde hodně
lidí, kteří poslouchají stejnou muziku a tím pádem mají hodně
společných zájmů.
2. Nebyl, protoţe většina těch lepších je aţ v létě a teď by to
stejně nemělo cenu, neboť pořád prší a je neustále strašná
zima.
3. Čekám na léto, aţ se rozjede sezóna. Tenhle rok se
chystám na dva a to na Hip-hop camp a Hip-hop Jam.
4. Doporučil bych jim, ať si vyberou takový, kde hrají hudbu,
která se jim líbí, aby se pak nedostali někam, kde se jim to
vůbec nebude líbit.
5. Protoţe tam mohou potkat suprový lidi, se kterými toho
budou mít určitě hodně společného.

Všichni, kdo píšeme do Gympláka, moc dobře známe ten stres před uzávěrkou. A co teprve, kdyţ nám náš milý pan
šéfredaktor napíše, a my zrovna vůbec nestíháme, máme rozpracovanou seminární práci z biologie a z dalších předmětů, a vůbec
tedy nevíme, kdy budeme psát onen tak potřebný článek. To nám pak nezbývá nic jiného, neţ najít nějaký svůj starý pokus, text či
úvahu, jeţ ještě nebyla otisknuta, poupravit ji a poslat.
Tak činím tedy i já. Kaţdý si nějak představujeme budoucnost. Někdo poněkud divočeji, akčněji, trochu jako z amerického
trháku, jiní zase mírnou a docela podobnou té naší současnosti. Tento text jsem psala asi před tři čtvrtě rokem, ani nevím, zda si
váţně myslím, ţe to tady takhle bude vypadat, či nikoliv. Prostě jsem psala.
Všechno přece vždy nemusí jednoznačně něco znamenat, nebo ano? Vše se nemusí dít z nějakého konkrétního důvodu, proč
by vše muselo mít nějaké vysvětlení, důvod? Pro společnost není jednoduché smířit se s některými událostmi běžného života, pro vše
musí mít nějaké vysvětlení, odůvodnění, současnost je ovládána fakty, informacemi.
Louis kráčela ulicí plnou lidí v ošklivém, velmi podobném oblečení. Kolem ní se míhaly podivné, šedé a velice moderní budovy,
samé sklo, ocel a beton. Procházela davem stejných zachmuřených obličejů a na zádech jí naskakovala husí kůže. Neměla ráda lidi,
dotyk a jakýkoliv kontakt s nimi. Nerada mluvila, koukala se jim do očí těma svýma, velkýma a zelenýma. Trpěla jistou psychickou
nemocí, věděla o tom, ale ostatní ji kvůli tomu odsuzovali, neuznávali takové poruchy, dnes už ne.
Mládež žila přísně vedeným životem ve školních internátech, nebylo připouštěno, aby myslela, aby vyjadřovala svůj názor.
Celou společnost řídila vládnoucí třída multimilionářů, kteří sice byli navzájem příbuzní, ale to jim vůbec nebránilo v tom, aby mezi
sebou uzavírali manželské svazky. Mimo celé toto dění stáli jen chudší lidé, umělecká vrstva a skupinky mafiánských gangů, kteří žili
v úplně jiné části města.
Louis v podstatě nepatřila ani k jedné z těchto skupin. Připadala si výjimečně. Kvůli její psychické nemoci ji vyhodili
z internátní školy, v žádné z velkých firem ji nechtěli zaměstnat, protože nebyla muslimka – všichni z vyšší společnosti dnes byli
muslimové – a nižší třída ji taktéž nechtěla přijmout, protože nebyla chudá, nebyla umělec (alespoň pro ostatní) a nepatřila do
žádného gangu mafiánů. Co dělat?
Tak kráčela svým rázným krokem, chtěla už být pryč z toho davu lidí, neustále se řinoucích z východů metra a z otevřených
dveří vysokých budov. Chyběla jí tu příroda, staré město, kde vyrůstala, než ho kvůli novému srovnali se zemí.
Nový svět je krutý. Odsuzuje. Diskriminuje. Vítejte v Jistotě – městě budoucnosti.
Mahulena Kopecká

Nj

Ij

Vier Augen sehen mehr als zwei. - Čtyři oči vidí více neţli dvě.

Niente di nuovo sotto il sole. - Nic nového pod sluncem.

Stiller Wasser sind tief. - Tichá voda břehy mele.

Non c´è due senza tre. - Do třetice všeho dobrého.

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. - Mluviti stříbro, mlčeti zlato.
Unter Blinden ist der Einäugige König. - Mezi slepými je jednooký králem.
Was ich nicht weiss,macht mich nicht heiss. - Co nevím, to mne nepálí.

Patti chiari amicizia lunga. - Dobré účty dělají dobré přátele.
Sbagliando s'impara. - Chybami se člověk učí.
Ride bene chi ride l'ultimo. - Kdo se směje naposled, ten se
směje nejlíp.

Aj
Much ado about nothing. - Mnoho povyku pro nic.
He who makes shis bed must lie on it. - Jak si kdo ustele,
tak si lehne.
To make a mountain of a molehill. - Dělat z komára velblouda.
To buy a pig in a poke. - Kupovat zajíce v pytli.
The exception proves the rule. - Výjimka potvrzuje pravidlo.

Rj
В гостях хорошо, а дома лучше. - Všude dobře, doma nejlíp.
В каждой шутке есть доля правды. - Na kaţdém šprochu je pravdy trochu.
В тихом омуте черти водятся. - Tichá voda břehy mele.
Век живи - век учись. - Chybami se člověk učí.
Всё хорошо, что хорошо кончается. - Konec dobrý, všechno dobré.

Vliv blonďatého vlasu
Představa andělů jako milých, krásných bytostí s plavými, zlatavými vlasy nám pravděpodobně vyvstala na mysli, kdyţ jsme
volili nové poslance do poslanecké sněmovny. Po výsledku tehdy alespoň část z nás věřila, ţe s mládím (v čele s blonďatými
slečnami z VV), neokoukaností a politickou nezkaţeností přijde nějaká změna, ubude zkorumpovanosti a staří páprdové si přestanou
mastit kapsy.
Ach ta naivita! Jak brzy si nově příchozí pánové i blonďaté dámy zvykli na neznámé
prostředí! V kolotoči posledních dní, kdy kolem nás vířily aféry, úplatky, odposlechy
a sledování, mě nejvíc zaujala kauza Kristýny Kočí. V polovině dubna způsobila poprask tajná
nahrávka bývalé předsedkyně poslaneckého klubu Věcí Veřejných, kde Kočí promlouvá o skrytých
machinacích v politickém zákulisí. Poslankyně se ale obhajuje tvrzením, ţe na nahrávce záměrně
lhala, protoţe věděla o nahrávacím zařízení a úmyslně chtěla rozvířit nejrůznější spekulace.
Mrzí mě, ţe se v dnešní době člověk nedokáţe vyznat v tom, kdo mluví pravdu a kdo lţe,
kdo je dobrý a kdo zlý; zda se dá ještě někomu věřit.
Přesvědčila jsem se o tom, kdyţ jsem náhodou zaslechla v televizi pořad, do něhoţ byla
jako host pozvána právě poslankyně Kočí. Byla jsem docela zvědavá, jaké argumenty přednese na
obhajobu svého úmyslného lhaní. Ale celé vystoupení mi bylo spíš k smíchu (nebo moţná
k pláči?). Paní poslankyně Kočí sveřepě odmítala odpovědět na jakoukoliv přímou otázku
redaktora a neustále mu chtěla vnutit své téma k hovoru, ţe ona je pouze oběť estébáckých
praktik její vlastní strany. Jako důkaz o absolutní lţivosti celého záznamu poukazovala na zmínku o tom, ţe převrat ve VV chystala tři
čtvrtě roku, coţ není moţné, protoţe ještě nebyla poslankyní ČR. Pan redaktor ji ovšem opravil, ţe si to bohuţel asi špatně spočítala,
ale před tři čtvrtě rokem uţ rozhodně bylo po volbách a ona svůj mandát jiţ získala. Na to mu Kočí řekla, ţe se tady přece nebudou
chytat za slovíčka a dvě minuty potom uţ opět tvrdila, ţe tento časový údaj je neoblomný důkaz o tom, ţe celý záznam je leţ. Tak
opravdu nevím. Ţe by mě paní poslankyně nějak zvlášť přesvědčila o své nevině, bych rozhodně netvrdila. Ale udělejte si obrázek
sami.
A moţná jste zaznamenali internetový článek, kde se „záměrná mystifikace“ povýšila na nový národní sport českých
politiků. Ve lhaní veřejnosti jsme totiţ opravdová špička. Jakoukoliv jinou aktivní a sportovní činnost bych vám vřele doporučila, ale
být dobrý v tomto odvětví není nic chvályhodného. Jen méně takových profesionálních sportovců, prosím vás.
mkod

PARAMORE zahájí své evropské turné na Rock for People v HK !!!
Jedna z nejvyvolávanějších kapel současnosti v neděli
3. července večer zahájí své evropské miniturné (čítající
pouhých šest koncertů) na kaţdoročním hradeckém
festivalu Rock for People. Paramore tu budou vůbec
poprvé a ţádný jejich fanoušek by si tuto příleţitost neměl
nechat ujít.
30 Seconds to Mars natočili válečný klip
Americká skupina pouţila ve svém novém klipu „This is War“ reálné válečné momenty. „Kdyţ jsme na sebe oblékli uniformy,
uvědomili jsme si, ţe ti, kdo bojují ve válce, jsou lidi jako my. V uniformě najednou chodíte jako voják, cítíte se jako voják. Díky ní
jsme o válce začali přemýšlet. A to je nejdůleţitější,“ řekl frontman Jared Leto.
Nový klip Lady Gaga
V půlce dubna vyšel nový hudební videoklip Lady Gaga, nesoucí název „Judas“. Ovšem nebyla by to Lady Gaga, kdyby tímto klipem
nikoho nepobouřila. Momentálně se to nelíbí třeba církvi, která zpěvačku osočuje, ţe se
rouhá, a lidi nabádá, aby jí nevěnovali ţádnou pozornost.
Britney a Rihanna – Duet?
Zpěvačky Rihanna a Britney Spears na svých twitterových účtech potvrdily, ţe je uţ brzy
uslyšíme na společném tracku; Britney bude Riri hostovat v remixu jejího singlu „S&M“.
O termínu vydání remixu ještě nepadlo slovo.
Hamini

Robert Olen Butler: Peklo
Podle toho, jaký ţivot vede člověk na zemi, jej čeká buď nebeská, nebo pekelná věčnost. Toto ustanovení je neměnné a kde jednou
„skončíme“, tam budeme navěky… A je to tak jisté? Televizní hlasatel Hatcher McCord se jednoho dne znenadání objeví v pekle.
Jakým překvapením pro něj je, kdyţ se seznamuje s dalšími hříšníky včetně Williama Shakespeara, Adolfa Hitlera, všech papeţů
a většiny amerických prezidentů. Naději pro novináře představuje Dantova Beatrice, která je přesvědčená, ţe ho můţe dostat ze
záhuby, neboť ani samotný ďábel není všemocný…

Mariusz Szczygieł: Udělej si ráj
Jak vypadají Češi z pohledu polského spisovatele? Prý propagujeme „kulturu radosti smutku“ a jsme bezvěrci. Szczygieł přibliţuje ve
své knize portréty některých známých Čechů (Bohumila Hrabala, Jana Saudka, Denise Vereckého, Haliny Pawlowské, …) a neustále se
vrací k otázce „Jak se vám ţije bez Boha?“.

Thomas Steinbeck: Ve stínu cypřiše
Z dvou vyprávění od Američana a Číňana se dozvídáme o starodávném čínském pečetidle nedozírné hodnoty. To se ale ztratí a aţ
po dlouhém století se jej podaří najít mladému vědci. Při zkoumání znovuobjeveného artefaktu musí být překonány předsudky mezi
oběma národy, aby bylo moţno proniknout do tajemství pečetidla, vyvolávajícího pochybnosti o cestě Kryštofa Kolumba za novým
kontinentem.
Treska Sloupenská

Fair game
5. května
Politický thriller s Seanen Pennem, Naomi Watts a Tyem Burrellem Agentka CIA Valerie Plameová vede tým, který se pokouší
odhalit zbraně hromadného ničení. Do vyšetřování je přizván i její manţel, bývalý diplomat Joe Wilson, který by měl potvrdit
informaci o nákupu obohaceného uranu z Nigérie. Vláda ale zcela ignoruje nepohodlná zjištění a Joe vše zveřejní. Krok
administrativy je zákeřný – odhalí Valerii jako agentku CIA.
Voda pro slony
12. května
Romantické drama s Reese Witherspoon, Christophem Waltzem a Robertem Pattinsnem Výpravná romance z cirkusového
prostředí 30. let minulého století o zakázané lásce, která se zrodí na magickém místě plném dobrodruţství, zázraků a nebezpečí.
Téměř dostudovaný veterinář Jacob dostal na starost cirkusový zvěřinec včetně cirkusových běloušů krásné krasojezdkyně a hvězdy
volné drezury koní Marleny. Ty od začátku spojeju nejen láska ke zvířatům, ale také vztah ke slonici Rosie. Pouto, které mezi touto
nesourodou trojicí postupně vzniklo, bylo zaloţeno na důvěře a lásce a nakonec se pro všechny tři stalo jedinou nadějí na přeţití.
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna
19. května
Dobrodružné fantasy s Johnnym Deppem, Penélope Cruz, Geoffreym Rushem Na
cestě kapitána Jacka Sparrowa se objevuje ţena jeho minulosti, avšak Jack si není jist,
zdali jde opravdu o jeho lásku nebo o nemilosrdnou podvodnici, která jej vyuţívá
k nalezení legendární Fontány mládí. Kdyţ jej přinutí nalodit se na palubu Revenge
královny Anny, lodi impozantního piráta Blackbearda, Jack si uvědomí, ţe se nachází
v neočekávaném
dobrodruţství, ve kterém neví, koho se bát více. Jestli Blackbearda nebo ţeny z minulosti.
Mladá slečna Vrbická

Roškotovo divadlo
Jeptišky aneb Klášterní škola U nesmyslosrdných sester
(Dan Goggin)
DS Dům kultury Kroměříž
Čtvrtek 12. května 19:30
V klášteře v Hobokenu dojde k nehodě. Díky francouzské
polévce se ţampiony sestry Julie zemře 52 sester. Kdyţ jich je
pohřbeno 48, matka představená nedopatřením koupí video
a čtyři sestry putují do ledničky. Díky této tragédii musí sestry
vystoupit před diváky, aby získaly peníze na pohřbení
zbývajících sester. Matka představená tedy k sobě vybere ty
nejlepší z těch, co zůstaly, a poprosí je, aby si kaţdá připravila
nějaké číslo. Kaţdá ze sester si to ale připraví po svém a ne

vţdy matka představená souhlasí s tím, co se děje na jevišti…
Představení je zařazeno do přehlídky amatérských
divadelních souborů ORLICKÁ THÁLIE.
Věc Makropulos (Karel Čapek)
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Středa 25. května 19:30

Jaké by to bylo, být na světě ještě dalších sto nebo dvě

Kvido a Gizela

stě let? Kdo by někdy nezatouţil alespoň na chvíli po

Premiéra autorské komedie souboru Hem´S.

nesmrtelnosti... Drama Karla Čapka Věc Makropulos právě

Sobota 21. května 19:00

před touto touhou varuje. Emilia Marty (Elina Makropulos)

Do odlehlého horského hotelu Černá labuť přijíţdí filmová

zná recept na nesmrtelnost a ţije jiţ více neţ 300 let, nicméně

herečka Gizela, jejíţ sláva uţ dávno vzala za své. V hotelu jí

touha po nesmrtelnosti jiţ dávno vyprchala a ztratila své

dělá nečekanou společnost neodbytný pikolík Kvido. Ona jím

kouzlo. Hra je uváděna jako komedie o třech dějstvích s

pohrdá, jemu to záhy dojde a patřičně ho to naštve. Tím to

přeměnou. Spíše neţ o komedii, jak ji běţně chápeme, jde

celé teprve začíná. Postupně se jeden druhému dostávají na

o drama s filozofickým podtextem.

kůţi, pak na kost a nakonec aţ na úplnou dřeň. V tomhle boji

Hrají: Kamila Sedlárová, Jiří Zapletal, Vojtěch Dvořák, Filip

mezi muţem a ţenou se sice míří „jen“ slovy, ale přímo na

Richtermoc, Josef Čepelka, Marie Kleplová a další

solar. A to se ještě o slovo hlásí nevyzpytatelný milenec
Herbert a Guru s pokřivenou Nirvánou.

Malá scéna

Alternativa

Pohádka o mašinkách
Neděle 8. května 15:00
Divadlo Tramtarie uvádí veselé vyprávění o mašinkách
malých i velkých, nezbedných i statečných, hodných i tak

Úterý 24. května 18:00
Módní přehlídka ateliéru Dany Jansové nabídne letní kolekci
pro skutečné ţeny.
TreBl

trochu nafoukaných. Pohádky pro kluky a holky, co se nebojí
jezdit tunelem...

Jednoduchá jablečná roláda (bez tuku)
POTŘEBNÉ PŘÍSADY

s cukrem se musí šlehat opravdu

4 vejce; 180 g cukru; 6 aţ 8 lţic hladké mouky;

dlouho, aţ vznikne poměrně hustá kaše.

250 g nastrouhaných jablíček (asi tak 2 aţ 2

Do ušlehané kaše lehce vmícháme

a půl středně velkého jablíčka); skořice a cukr na

mouku a nalijeme na jablíčka.

posypání jablíček

Dáme péct na zhruba 15 aţ 20 minut.

POSTUP PŘÍPRAVY

Po upečení otočíme papír nahoru a ještě

Plech vyloţíme pečícím papírem, nastrouhaná

teplé stočíme, po vychladnutí

jablíčka rozloţíme na plech, posypeme skořicí a eventuelně
cukrem.
Ušleháme vejce a cukr, aţ je hmota hustá. POZOR - vejce

CHEESCAKE
POTŘEBNÉ PŘÍSADY

pocukrujeme nebo polijeme nějakou polevou.
Dagmar Tomášková
POSTUP PŘÍPRAVY
1. Troubu předehřejte na 180 stupňů. Sušenky rozmixujte
v robotu s máslem. Dortovou formu vyloţte pečicím papírem,

300g sušenek (lotusky,

přeneste do ní sušenkovou směs a rovnoměrně ji

másloví)

obrácenou lţící rozetřete.

150 g rozpuštěného másla

2. Nádobu robota vytřete, dejte do ní tvaroh, citronovou

nebo rostlinného tuku

kůru a šťávu, cukr, ţloutky a asi dvě minuty prošlehávejte,

500 g tvarohu

aţ se vše dobře smísí.

kůra nastrouhaná ze 2

3. Hmotu vlijte do formy a pečte třicet pět minut aţ tři

velkých citronů a 3 lţíce

čtvrtě hodiny, aţ bude náplň na dotek pevná a bude se

šťávy

lehce odtahovat od stěn. Po upečení nechte cheesecake

150 g krupicového cukru

hodinu chladnout v troubě.

3 ţloutky z velkých vajec

4. Dezert uvolněte noţem od stěn, sejměte formu, přesuňte

200 g jahod na ozdobení

na servírovací talíř a podávejte ozdobený jahodami.
Treska Sloupenská

Zážitky a postřehy jednoho redaktora, kuchaře amatéra: Nenechte se prosím zmást názvem prvního desertu „Jednoduchá
jablečná roláda“! Dvě ze tří slov nejsou totiţ úplnou pravdou. Jednoduchá buchta rozhodně nebyla. Byl jsem od ní zapatlaný nejen já,
ale i celá kuchyň (pozn. redaktoria: elektrický šlehač zapínejte aţ v dané hmotě, kterou chcete rozšlehat a také ho ještě v ní
vypínejte). A roláda? Hned napoprvé se mi bohuţel nepodařilo překlopit upečenou placku, a tak se pomyšlení na vytvoření oné
rolády nedostavilo ani v prvních minutách po vytaţení buchty z trouby. Nakonec vznikla jakási hrouda, která naštěstí splňovala
alespoň jedno kritérium – byla jablečná. Pochoutka tak nakonec sice moc nevypadala, ale jíst se dala. Pevně věřím, ţe jste o trochu
zdárnějšími pekaři neţ já. Vybízím vás tedy, abyste co nejdříve popadli nádobí i ingredience a ihned se pustili do jednoho z receptů,
protoţe oba dva chutnají i vypadají skvěle, pokud je upeče kdokoliv (mimo mne).

Květen je tu a k němu neodmyslitelně patří nejen láska, ale především náš květnový, lásky plný kvíz. A jestli i vy patříte
mezi nenapravitelné romantiky a jak jste na tom se svými znalostmi, vám prozradí jedině Gymplák!
1. Jak se jmenovala hlavní hrdinka filmu, která

3. Jak se jmenovala hlavní milenecká dvojice
4. Jak se jmenoval pár z Titanicu?
z Máchovy básně Máj?
a) Rose a Jim
a) Hynek a Jarmila
kamarádem Bobou a zamilovala se do hlídače
b) Rose a Josh
b) Vilém a Jarmila
dobytka?
c) Rose a Jack
2. Z jakého rodu pochází slavný
c) Vilém a Jiřina
a) Blaţena
královský pár Kate a William?
7. Jaká květina je podle vás nejromantičtější?
b) Doubravka
a) Windsorové
a)růţe
c) Jitka
5. Která skupina zhudebnila
b) Stuartovci
b)bodlák
báseň od Karla Hynka Máchy?
c) Tudorovci
c)pampeliška
a) Chinaski
6. Kdo nazpíval písničku Láska je láska?
b) Support lesbiens
8. Jak se jmenoval bohatý podnikatel, který se
a)Lucie Vondráčková
c) Olympic
zamiloval do hlavní hrdinky filmu Pretty woman?
b)skupina Lucie
a) Richard
c) Lucie Bílá a Ilona Csáková
b) Edward
Sněhulína a Anna Marie dela Loura
c) George
trávila letní prázdniny na chatě se svým

Eva Suchomelová: „Já tě roztrhnu jak hada!“ Chvíli kouká,

František Kristen: „Ladička rozkmitá i lavici, kdyţ se

a pak povídá: „No kdyţ tak koukám, ty seš rovnou na dva

zaposloucháte, tak to zní jak to vaše moderní popmjůzik ''

hady!“

Arturoviny - Legenda pokračuje

Eva Suchomelová: „Dřív neměli nulu, to by z toho byl Plocek
celej divokej, kdyby tam žil.“
František Kristen: „Čteš sice pěkně, ale zkus to pomalu,
nejsme ve zprávách na Nově, tam to taky takhle drmolí.“
Žák: „A co se stane, když si uříznu ruku a sním jí?“ Jakub
Brdíčko: ,,No to by byla jednoznačná krádež.“
Jakub Brdíčko k ţákyni: ,, Zapněte si laskavě tu košili, nebo
vás zapíšu do třídnice za nevhodné odhalování.“
Žák: ,, Vypočítá mi to někdo na kalkulačce? '' Milan Plocek:
,,A nechceš to i s tatarkou? Nejsi v hotelu strejdo, počítej sám.“

„ Jícen je jako naftovod, jenom to tebou proteče a je to
vlastně celkem k ničemu.“
„Dnešní plazi, to nic není, dřív byli něco jako obrněnej
transportér.“
„Člověče, ty se chechtáš, jak kdyţ se sype uhlí.“
„,Jestli se chcete bavit, tak mi sem přistavte mikrofon, já tu
nehodlám vyřvávat jak nějakej herec na divadle.“
„Vatikán je prasečí stát a Nizozemsko je kapesní stát.“

Od jara do léta
0

V květnu začíná vegetační období (průměrná denní teplota převyšuje 10 C), i kdyţ v první polovině měsíce nejsou ještě
vpády chladného vzduchu ţádnou výjimkou. Přesto však jiţ můţeme dokončit známou březno-dubnovou pranostiku optimistickým
závěrem: „Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem, máj, vyţeneme kozy v háj.“ Nejsou-li zrovna po ruce kozy, které
bychom vyháněli na pastvu, můţeme jít do háje sami. Tedy do skutečného háje (do lesa), nikoliv do toho příslovečného. A nad
takovou procházku jarním lesem není! Tolik vůně a ptačích hlasů v něm uţ za celý rok nebude, jen barvami snad podzim jaro trochu
předčí.
Hájem se les nazývá uţ od dávných dob, kdy bylo lesů mnohem méně neţ dnes (díky obrovské spotřebě především
palivového dřeva) a kdy kaţdý sebemenší lesík důsledně hájil (chránil) před nenechavýma rukama zlodějů hajný. Hajní sice existují
i dnes, málokdy je však v lese potkáte, protoţe většinou mají na starosti lesů hodně a jezdí do nich autem. Jistě je tedy neznají tak
důkladně jako jejich předchůdci, kteří vše museli zvládnout pěšky. Nerad bych však dnešní hajné podceňoval, ani je nepodezřívám
z nedostatku práce. Starost o les vţdycky patřila k těm největším. Kaţdá chyba či omyl se totiţ v lese projeví aţ za mnoho let
a nesnadno se napravuje.
Ovšem nejen v lese je na jaře krásně. K měsíci květnu
neodmyslitelně patří ţluté květy pampelišek čili smetanek. Správně jde
ovšem o květenství s mnoha drobnými květy, která se pouze neznalému
pozorovateli jeví jako jeden květ. Pampelišky obvykle kvetou kolem
5. května a v tu dobu, jak říká pranostika, uţ má být také dobytek na
pastvě – „Na svatého Floriána (4. 5.), otvírá se pastvin brána.“
Ještě však zdaleka není vyhráno, neboť ještě nás čekají „zmrzlí
(ledoví) muţi“ – Pankrác (12. 5.), Servác (13. 5.), Bonifác (14. 5.), kteří

foto:

neudělají ani ránu bez svojí kuchařky, uplakané Ţofie (15. 5.). V tu dobu

Ladislav

obvyklé vpády studeného vzduchu do střední Evropy zesílené jasnými

Kubišta

nocemi, za kterých se bez oblačné „peřiny“ ztrácí ze zemského povrchu

velké mnoţství tepla, jsou postrachem všech zahradníků, sadařů i novodobých zahrádkářů. Teprve „po zmrzlých“ mohou klidně spát,
ţe jim na zahradě nepomrznou ani choulostivé rostliny.
Ono je vlastně dobře, je-li květen chladný, pokud není chladný příliš. Ne nadarmo se říká, ţe „studený (a vlhký) máj, přináší
do stodoly ráj“. V chladnějším vlhkém počasí dochází k pomalejšímu zakládání klásků obilnin a čím více klásků se zakládá, tím lepší
je úroda. Jestliţe obilí v teple „vyţene“ rych le do klasů, není to dobré.
Kdyţ je všechno jak má být, Ţofie přináší deště. Teplý vzduch nad prohřívající se evropskou pevninou stoupá nahoru, vzniká
tak oblast nízkého tlaku, do které potom proudí od oceánu vzduch vlhčí. Tato situace se pak během léta ještě několikrát opakuje
(chvílemi to vlastně připomíná takovou malou obdobu monzunového proudění, ale kdepak monzun, kam se na něj hrabeme, to by
u nás muselo pršet mnohem víc). A tak vlastně celé léto, byť po chvílích, prší. Letní deště se však jiţ neoznačují jako „ţofinské“, nýbrţ
jako „medardovské“.
Medard připadá na 10. června a pranostika výstiţně uvádí, ţe „červen louky kosí a Medard vodu nosí“. Tedy není někdy
vůbec snadné louky pokosit a seno z nich nasušit, protoţe pršívá docela často („Medardova kápě, čtyřicet dní kape“). V podhorských
a horských oblastech pokračuje senoseč aţ do začátku července. Louky se mají sekat v plném květu, kdyţ jsou nejhezčí – rada
starých zkušených sedláků říkala: „Louku seč, kdyţ je ti jí nejvíce líto.“ Seno z později sečených luk uţ nemá takovou výţivovou
hodnotu a neposečeme-li louku vůbec, po pár letech v našich podmínkách zaroste šáším a nakonec lesem. Nebude-li tedy
hospodářů, naše louky i krásné luční květiny budou odsouzeny k zániku.

Některé louky se sečou i víckrát ročně, nejčastěji dvakrát a taková druhá (srpnová) seč se označuje jako otava. Vţdycky si
vzpomenu na starou dětskou říkanku („Sysel seče otavu, myška pohrabuje, zajíc na vůz nakládá, liška ušlapuje“), ale kde je konec
takovým říkankám v počítačovém věku a kdo z nás si někdy zkusil kdysi běţné zemědělské činnosti?
A léto utíká, ani nevíme jak, a s ním i prázdniny. Ruštináři vědí, ţe Rusové nazývají prázniny „kanikuly“, coţ vůbec není
náhoda. „Dies canikulares“ neboli „psí dny“ označují totiţ jiţ od starověku dny nejparnějších letních veder, kdy obloze dominovala
jako nejjasnější Psí hvězda neboli Sírius. Pro nás je sice dnes Sírius hvězdou zimní oblohy, Římanům se však v době nedlouho před
Kristem objevoval právě v čase vrcholícího léta. Inu, časy se mění, hvězdy taky, ale pranostiky (alespoň některé) zůstávají.
K létu neodmyslitelně patří nejen prázdniny, ale také ţně. Ty
počínaly jiţ v červenci na svatou Markétu (13. 7.), neboť právě „svatá
Markyta, hodila srp do ţita“. Ono se totiţ po celý středověk ţalo srpem.
Kosa je poměrně mladý vynález (o kombajnu nemluvě) a ta kosa se
dlouho uţívala především k sečení trávy, teprve mnohem později i obilí.
Ţně pak vrcholí a končí v srpnu, v němţ svatý Vavřinec (10. 7.) je
také patřičně oslaví a posílá pro doţínkový věnec. Srpen tedy klade na
stůl nový chléb (přesněji chléb z nové mouky).
Léto pomalounku končí. Naštěstí se nevzdává tak snadno, i kdyţ
první chladné noci se objevují jiţ na svatou Annu (26. 7.), neboť „svatá
Anna – chladno zrána“. Den se totiţ jiţ v tu dobu výrazně krátí a jak
slunečního světla ubývá, noci a chladu přibývá.

foto:
Ladislav
Kubišta

A kdyţ se pak na loukách objeví bezlisté květy ocúnů (lidově naháčků), čas, kdy je třeba znovu jít do školy, se neúprosně
přiblíţil. Ale ruku na srdce, přestoţe se nám do té školy moc nechce, přece jen se do ní všichni (snad) aspoň trochu těšíme (kdyţ na
nic jiného, tak na lidi kolem sebe). Ale to je ještě daleko. Vţdyť před námi je ještě kus jara a celé léto, hlavně prázdniny. Tak ať
zrovna ty vaše prázdniny stojí za to!
Hynek Skořepa

Venku pomalu začíná léto a vy přemýšlíte, v čem přivítat další květnový
den? Opět pro vás máme jeden svěţí tip!
Rtuť teploměrů se šplhá rychle nahoru, a proto jsme se nebály
zkracovat. Minisukně se vzory pestrobarevných květů doslova láká a nabízí
nepřeberné mnoţství moţných kombinací. My jsme ale dnes zvolily jednoduché
černé tílko, pro vyváţení kontrastu a zachování leţérnosti modelky, které jsme
doplnily dlouhými černými rukávy ze stejného důvodu. Horní část modelu je
proto oţivena bílými korálemi, které celou postavu opticky sjednotí. Uši zdobí
černé náušnice, jeţ si výrazně rozumí jak s tílkem, tak se stejnobarevným
bolerkem. Celkový vzhled dotváří dvouminutový účes.
Ale co by to bylo za květnovou módu bez zmínky o maturitách? Klíč
plný pestrobarevných šerp symbolizující bránu do světa nesmí chybět ţádnému
řádně vybavenému maturantovi, a tak se jím preventivně vyzbrojila i naše
modelína.

Sněhulína a Zlobricatko

24. května je …………………………………….
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Marie Vodičková

Ze zkoušení:

ţe je někdo fotografuje.“

1. „Máme nějaký důkaz pro tvrzení, ţe Sahara byla mořem?“

2. „Jak sbírají pocilajti houby?“ – „Najdou první a vyslýchají ji

– „Jistě, ještě dnes tam lidé nosí plavky.“

tak dlouho, aţ prozradí, kde jsou další?“

2. „Co je to?“ zeptal se učitel a ukázal na obrázek kostry. -

3. „Proč mají policajti za garáţí vykopanou díru?“ – „Aby měli

Přihlásil se Dvořáček a povídá: „Takhle jsme vypadali, neţ

kam zahrabat motor, kdyby jim chcípnul.“

nám narostla kůţe.“

Rúzné:

3. Učitelka: „Kamile, nenapsal za tebe náhodou domácí úkol

1. „Tati, proč dědeček tak kličkuje?“ – „Nekecej a miř!“

maminka?“ – Kamil: „Nepsala, ale já jsem za ní vyluxoval

2. „Co se stane, kdyţ zkříţíme komára s mouchou?“ –

a umyl nádobí.“

„Komouš. Co nezbodá, to podělá.“

4. „Časuj sloveso jít, Slávku.“ – „Já jdu… ty jdeš… on jde…“ –

3. „Víš, co je nejhorší?“ – „Nevím.“ – „Opít se do němoty.“ –

„Nešlo by to trochu rychleji?“- „Já utíkám … ty utíkáš… on

„Proč?“ – „To potom člověk moc kecá.“

utíká…“

4. „Dědo, zameč!“ - „Proč?“ - „Babička říkala, ţe jsi byl
zamlada pěknej kozel!“

Z policajtského rozhovoru: „Máš obráceně čepici“ – „To

5. Potkají se dva ministři v tramvaji: „Nepůjčil bys mi stovku?“

nevadí, já půjdu za chvíli zpátky.“

– „Půjčil, ale od koho?“

Myslivecký: „Ţeno, celý měsíc nebudeš kupovat nic k jídlu!“

6. „Zbláznil ses – dát šatnářce dvacet korun!?“ – „Já myslím,

– „To jsi postřílel tolik zvěře?“ – „Ne, propil jsem výplatu.“

ţe za novej kabát není dvacet korun tak moc.“

Z policajtských hádanek:

7. „Tati, kdy uţ bude ta Amerika?“ – „Nemluv a pádluj!

1. „Proč se policajti při bouřce usmívají?“ – „Protoţe si myslí,
Vtipy z kníţky: Encyklopedie anekdot

Kotelna v 7. čísle Gympláka uvádí Petru Queisel a Františka Kristena
Jaký je váš nejoblíbenější kolega?
♀Nejoblíbenější kolegy mám hned dva. Samozřejmě to jsou
ti, se kterými jsem v kabinetě – pánové Kašše a Falta.
♂Zodpovědět tuto otázku je velmi
obtíţné. Snaţím se vycházet se
všemi kolegy co nejlépe, váţím si
jich, naslouchám jim a vzniklé
problémy řešíme společně ku
prospěchu věci a nás všech. Velmi
blízký vztah mám ke kolegům
z přírodovědné sekce, např.
k M. Hoffmanovi, J. Kumpoštovi,
R. Růţičkovi a H. Skořepovi, ale
samozřejmě i k dalším.
Ve které třídě nejraději učíte
a proč?
♀Ráda učím ve všech. Nejraději ale
pravděpodobně učím ve 3. A,
protoţe tam si mohu nejvíce
francouzsky popovídat.
♂Rád chodím do všech tříd, ve
kterých učím. V kaţdé třídě je
samozřejmě jiný kolektiv, jiné
názorové sloţení a diskuse s ţáky
mě obohacuje a motivuje v další
pedagogické práci. Velmi dobře se
učí v 6. B, kterou znám od primy,
dále ve 3. A a v 7. B. Je zde řada
talentovaných studentů
a osobností.
Jaký předmět byste ještě rád/a
učil/a?
♀Mně stačí francouzština
a tělocvik.
♂V letošním školním roce učím jen
fyziku. Je to věda empirická,
experimentální a exaktní. Věda pro
ţivot a rozvoj lidské civilizace. Přál
bych si znovu učit i matematiku,
která s fyzikou úzce souvisí.
Jak trávíte svůj volný čas?
♀Momentálně nejvíce se svou
dcerou na procházkách.
♂Jednak dalším sebevzděláváním,
četbou odborných časopisů a knih,
sledováním přírodovědných
pořadů v televizi. O víkendech
hodně cestuji s rodinou
i s vnoučaty. Navštěvujeme
přírodní památky a rezervace

v CHKO, hrady, zámky, tvrze, jeskyně, muzea a galerie.
Jaké sporty nejraději děláte?
♀Tenis a atletiku.
♂Baví mě pěší turistika, cykloturistika,
plavání a hlavně autoturistika.
Umoţňuje se v krátké době přemístit
i do velmi vzdálených končin.
S batohem a turistickou mapou se
toulám opuštěnými a nepoznanými
místy naší krásné země, daleko od
civilizace.
Na které školní akce se nejvíce
těšíte, co vám přinášejí? Co se vám
na nich líbí?
♀Nejvíce se mi líbí sportovní akce,
jako je lyţařský výcvik či jiné sportovní
kurzy.
♂Především je to divadlo a akce
našich studentů k 17. listopadu. Do
tohoto kulturního procesu jsou
vtaţeny všechny třídy a většina
studentů. Naše ţáky a studenty tu
spatříme v jiném světle a mnozí z nich
dokáţou oslnit svými hereckými
výkony. Zvláště se mi líbí jejich vlastní
zpracování, osobitý přístup, pojetí
tématu, kostýmy a výzdoba scény…
Proč učíte?
♀(Jednoznačně) Protoţe mne to baví
(smích).
♂Bylo to moje přání jiţ od dob
gymnaziálních studií, kdy mě učili
a vzdělávali vynikající profesoři. Tak
jako oni i já jsem chtěl předávat
vědomosti a dovednosti mladé
nastupující generaci a zároveň je
vychovávat pro ţivot, předávat jim
zkušenosti, diskutovat s nimi
a chápat jejich svět, jejich problémy.
Jste na škole spokojený/á?
♀Ano, jsem a velmi.
♂Ano, ve škole se mi líbí a práce se
mi daří. Velkou zásluhu na tom má
skvělé vedení školy, dobrý
pedagogický kolektiv a velmi pěkné
vztahy a atmosféra mezi kolegy,
schopnost naslouchat jeden
druhému, vzájemně si pomáhat
a podporovat se.
Co byste na sobě chtěl/a změnit?

♀Jeţkovy oči! To je spíš otázka pro někoho jiného, neţ pro
mne, ne (smích)? (pozn. redaktore: Naštěstí byl přítomný
i pan profesor Falta: „Tak řekni o 10 centimetrů vyšší, širší. –
Queisel: „To víš, ţe jo!“) Já si myslím, ţe jsem spokojená,
taková jaká jsem. Určitě jsem mohla dopadnout hůř (smích).
♂Mám-li být upřímný, stále přemýšlím, jak zdokonalovat
metody a formy práce, jak zefektivnit vyučovací proces, aby
fyzika byla pro studenty přitaţlivá a hlavně zajímavá.
Především chci zvýšit při hodnocení znalostí studentů,
jednání a vystupování, rozvíjet jejich komunikační schopnosti.

Vadí mi lhostejnost studentů k nepořádku v lavicích, ve
třídách i na chodbách.
Co byste poradil/a Gymplákovi?
♀Já si myslím, ţe ho děláte velmi dobře, a tak není potřeba,
abych vám něco radila.
♂Především, aby vycházel pravidelně co nejdéle a oslovil
většinu našich studentů, kteří by svými postřehy a náměty
obohatili jeho náplň. Aby vystihoval dění na naší škole
a nebál se diskutovat i o méně příjemných věcech.

Z důvodu časového vytížení pana profesora Kristena, který je indisponován kvůli olympiádám a maturitám, jsme nezařadili
protentokrát závěrečný kvíz do Kotelny. Slibuji vám ale, že v příštím čísle se můžete jak vy, tak naše vybrané oběti těšit na
dvojnásobné zatopení.
Michal Blaţek & Martina Kodytková

Beran (21. 3. – 20. 4.): O beranech se jiţ dávno

k jedné sedmikrásce, učivo se vám do hlavy pohrne samo.

ví, ţe neberou ohled na ostatní a jejich vůdčí

Bohuţel druhá polovina května nebude tak přínosná.

osobnost odpuzuje ostatní znamení, jako jsou

Důvodem je špatné postavení Venuše, která brání přísunu

křehké panny a rozvodněné vodnářky. Proto je

energie. Tyto drobné výkyvy ale můţete vynahradit tabulkou

potřeba začít se zmírněním velkého ega,

čokolády.

protoţe překypující energie způsobuje migrénu, vyšší krevní

Lev (23. 7. – 22. 8.): Lvi, jestliţe jste minulý

tlak a nespavost zvlášť v tomto měsíci. A tak aţ bude

měsíc nevyuţili přízně Megelanova mračna

prstenec Jupiteru kolmí k Venuši, ukliďte si svůj pokoj, pod

nezoufejte, je Vám stále nakloněno. V květnu

polštář si vloţte týden starý rohlík s máslem a uvidíte, ţe vás

se k vám přiklání i Pluto. Je sice malé, ale

ta hyperaktivita a nepouštění druhého ke slovu přejde.

nepodceňujte jeho sílu! Díky němu se budete

Býk (21. 4. – 24. 5.): Býci! Tento měsíc je jenom

moci lépe koncentrovat. Poznámka redakce: horoskop duben

váš! Uţijte si ho naplno a nemyslete na

„pokud jste se někdy chtěli naučit psát tzv. všemi deseti, tak

problémy. Nikdy se vše neobejde bez menších

v dubnu máte velkou příleţitost. Vaše prsty a mozek jsou

zádrhelů..tím vaším budou časté křeče a tiky

v dokonalém souznění díky poklidnému postavení jiţ

v pravé ruce, coţ vám bohuţel zabrání ve vaší

zmíněných mračen.“

zálibě bezohledného kreslení po cizích předmětech. Pozor na

Panna (23. 8 – 22. 9.): Milé Panny květen je

pátky! Při pátečním testu budete litovat, ţe jste si neváţili

pro romantické duše, kterými jste jako

zapůjčeného talismanu a tak vás napadne sám od sebe vyjít

stvořený! Jestliţe máte nutkání vyběhnout na

do třetího patra a vyhledat jednu dívku, které se posléze rádi

louku a tančit jako víla, neduste to v sobě

a upřímně omluvíte. Ano! Přesně tak to praví hvězdy!

a ukaţte co ve Vás je. Zlepšíte si svou kondici hlavně zdraví,

Blíženci (22. 5. – 21. 6.): Blíţenci, utíkáte před realitou

které máte kvůli špatnému postavení Neptunu oslabené.

a uzavíráte se sami do sebe. Zamyslete se nad

Váhy (23. 9. – 23. 10.): Konečně přišla vaše

sebou,protoţe občas svými činy ubliţujete

chvíle. Vaše šance na získání dobré práce se

druhým, i kdyţ vám to tak nepřijde. Hlavně se

o trochu zvýšily. Vaše mzda by se měla

uţ neotáčejte a nepřemýšlejte nad chybami

pohybovat kolem tří milionů, coţ není zas tak

z minulosti. Trávíte tím více času, neţ je zdravé.

malá nabídka, ale pozor nic není zadarmo.

Mimochodem, kdy jste naposledy měli marshmellow nebo

Vaše váha by se měla pohybovat kolem normálních sto kil.

marcipán?

Pokud tedy svou normální hmotnost nemáte
Rak (22. 6. – 22. 7.): Milí raci, první polovina

a potřebujete „zarobit nějaký love“ je čas na hubnutí.

tohoto měsíce pro Vás bude co se školy týče

Zaběhněte tedy někam do rozkvetlých alejí a protáhněte své

velice přínosná! Svému štěstí musíte ale přeci

nové tenisky. Jestli nemáte nové tenisky, tak zaběhněte

jen trochu pomoci. Kaţdý den si přičichněte

k našim prodavačům z Asie, protoţe vám budou přinášet

štěstí (ty tenisky, ne oni). Takţe v tomto měsíci dodrţujte

denní dávky potravy na minimum, abyste neměli problém

váhu a budete se mít do konce ţivota, jako prase v ţitě.

s výpary z vašeho “wécéčka“. Ale i na vás se usměje na

Štír (24. 10. – 22. 11.): Jste tak zákeřní, ale

přelomu května a června štěstí! K vašim splachovadlům

přitom milující a věrní! Měsíc Květen je pro vás

promluvím Bůh a konečně budete mít od drţení diet pokoj.

přímo jak stvořený k plnění snů a začínání

Ti, co mají postavu selsky řečeno “jako prase“, tak ve svých

nových projektů. Kdyţ budete mít chuť k účasti

hladovkách pokračujte dále, protoţe kozoroţští muţi i ţeny

na triatlonu nebo běţeckém závodu, drţte se

milují vypracovaná těla a dlouhé rohy.

a radši počkejte. Zdravotní problémy vám to nedovolí.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.): Je sice Máj, lásky

Budete-li ale trpěliví, bohyně Diké (bohyně spravedlnosti,

čas, ale nezaškodí si nejprve udělat čas sama

práva, soudu) vám ulehčí ţivot jednou dobrou zprávou.

na sebe a potom aţ být s blízkými. Na

Nepřehlédněte ji!

začátku příštího měsíce vás čeká těţká ţivotní

Střelec (23. 11. - 21. 12.): Čeká vás

zkouška, proto byste se na ní měl/a předem

neutichající rivalita a touha po vítězství! Jako

připravit co nejdříve. Také se nespoléhejte na rady a pomoc

i jiní vrstevníci se i vy řídíte heslem: Není

ostatních (kromě horoskopických rad Gympláka, ten nikdy

důleţité vyhrát, ale naštvat soupeře! Také vás

neselţe), snaţte se všechno zvládnout sám/sama. Nastala

čekají menší nepříjemné pochůzky po úřadech

také doba návratu do kondičky, proto doporučujeme vámi

a podepisování dědících listin, ale to ještě není důvod

oblíbené extrémní, vodní či bojové sporty znovu obnovit.

k zoufání! Doslova. Ten se dostaví pár dní poté, ale vaše

Ryby (21. 2. – 20. 3.): V tomto láskyplném

temperamentní povaha si zajisté poradí. Klidně i způsobem

měsíci vás uţ nečeká ţádná rybí láska, tedy

hádky!

pokud jste minulý měsíc nepromarnili svou
Kozoroh (22. 12. – 20. 1.): V měsíci Květnu vás

šanci a nespárovali se s nějakým sexy

nečeká nic moc dobrého. Podle úhlu paprsků,

kapříkem. Ale ti, co svého kapra nemají,

které k nám dopadají od Slunce je téměř jisté,

nemusejí zoufat, protoţe aţ bude Jupiter lehce nakloněn

ţe s vaším splachovadlem na záchodě to

k Deimosu, měsíci Marsu, tak pro všechny nezadané nastane

nebudu úplně nejrůţovější, protoţe nebude

chvíle, kdy ve vašich vodách zašplouchá. Je tu i jedna špatná

chtít vykonávat svou funkci. Proto doporučujeme najít

zpráva. V teplých dnech bude velký úbytek vody, a tak pozor

telefonní číslo na opraváře splachovadel nebo sníţit vaše

ať neuschnete!
Terka, Verča &Minnie

Práce na tomto čísle a jeho vytváření mne velmi bavila. Ozvalo se nám opravdu mnoho studentů, kteří by chtěli přidat ruku
k dílu. Někteří z nich by ale rádi prozatím zůstali v anonymitě. Já vám však prozradím pár změn, kterými jiţ sedmý Gymplák prošel.
V letošním školním roce se s naší školou, a také s časopisem, pravděpodobně loučí dva pro mne téměř dokonalí studenti, jejichţ
odchod gymnázium silně pocítí. A tak nezbývá nic jiného, neţ aby Aneţku Jakubcovou natrvalo nahradila Jarmila Janáková (6. B),
která musela kvůli mně a Gymplákovi vytrpět v uplynulých dnech opravdu mnoho. Honza Praţák byl v pozici grafika nahrazen
Davidem Hanušem (6. B) a v postu fotografa Ladislavem Kubištou (5. B). Děkuji mnohokrát všem odcházejícím i všem nastupujícím.
Zase je ta naše „nová generace“ o něco novější! V neposlední řadě patří velký dík Verče Kličkové (4. B), Terce Hrudové (4. B) a Lence
Novotné, které se nebály pomoci na poslední chvíli, po technické nesnázi.
Coudy

Správné odpovědi rubriky Testy a Kvízy: 1b 2a 3X 4c 5b 6c
7a 8c

