Věrní čtenáři,
školní rok bohuţel (nebo bohudík?) končí a s vámi se s kapesníkem v ruce neloučí pouze učitelé, písemky a zkoušení, ale
také časopis. Ani jedno z vyjmenovaných se však neloučí definitivně. Po prázdninové pauze se totiţ i Gymplák vrátí do našich lavic
a vy si ho tak budete moci i nadále pročítat při méně záţivných hodinách nebo třeba doma v pohodlí u rozehřátého krbu.
Nyní něco málo k 8. číslu. Troufám si tvrdit, ţe se nám společným úsilím podařilo vytvořit nejlepší číslo, jaké jsme tu kdy od
nové generace měli. Čeká na vás úţasná barevná FOTOSTORY, HOROSKOPY na prázdniny, odváţná POSLEDNÍ MÓDA či například
londýnský KVÍZ. Nezapomenuli jsme rovněţ pořádně přiloţit v KOTELNĚ, a ani v troubě (více v rubrice Co se v mládí naučíš aneb
překvap přátele).
Jsem téměř dojat, vzpomenu-li si na naše začátky před více neţ půl rokem. Uplynulo opravdu hodně času. Nebo naopak
málo na to, aby GYMPLÁK vyhrál v krajské soutěţi Školní časopis roku 2011 v kategorii středních škol v tak silné konkurenci? (více
o úspěšně zvládnuté soutěţi v rubrice STALO SE).
Nezbývá mi nic jiného, neţ vám popřát, abyste si noviny uţili od prvního slova po poslední (především si uţijte rubriku
Cizojazyčný kout, která se pravděpodobně v časopise objevuje naposled), trochu si u nich odpočinuli, a zapomenuli tak na dvacet
písemek týdně, které na nás neodmyslitelně v červnových týdnech čekají.
Coudy
P.S. pro ţáky. Nezapomeňte: „O prázdninách hodíme tašku do kouta a nocím probdělým v závěru školního roku kvůli
přehnaným poţadavkům kantorů se budeme jen hlasitě smát.“

Blahe v Prahe aneb obyčejně neobyčejná dějepisná exkurze
Dlouho očekávaná a připravovaná událost konečně
nastala 26. 4., kdy se třída 6. B spolu s pí. prof. Praţákovou
a Holubářovou sešly na nádraţí a chystaly se odjet směr
matička Praha. Všichni jsme byli zvědaví, jak dopadne soutěţ
o nejmenší zavazadlo, kterou pár dní předtím vyhlásila naše
drahá Mrs. Holubářová. Nikdo jsme nepochybovali o předem
známém vítězi, a kdyţ paní profesorka dorazila
(mimochodem jedna z posledních), mohli jsme jí pouze
gratulovat k vítězství. (Do jejího batůţku by se mi nevešla ani
svačina.)
Cesta vlakem proběhla bez problémů, dokonce
jsme si i všichni sedli, takţe nálada trochu unavená (odjezd
před sedmou ranní), ale dobrá. Po uloţení zavazadel do
skříněk na nádraţí jsme se vydali rovnou do metra. Vystoupili
jsme na Staroměstské a zamířili přímo do Ţidovského muzea.
Nenechte se ovšem zmást, slovo muzeum neznamená jednu
budovu s exponáty. Procházeli jsme skrz původní ţidovskou
čtvrť a viděli pět synagog a ţidovský hřbitov. V průběhu dne
jsme byli upozorněni paní prof. Praţákovou, jestli bychom
třeba nemohli zdravit, kdyţ někam přijdeme. Tak si naši

chlapci sáhli do svědomí a kaţdého, koho potkali, poctivě
zdravili: „Dobrýén, my jsme v Prahe.“
Myslím, ţe silný záţitek jsme určitě všichni měli
v Pinkasově synagoze, kde byla na stěnách napsána jména
všech českých Ţidů, kteří zemřeli za 2. světové války. Našli
jsme tam i 27 lidí z Ústí nad Orlicí. Chápu, ţe všichni nejsou
historičtí blázni (jako třeba já), ale těch 78 tisíc jmen
zanechalo stopy snad v kaţdém z nás. Některé z nás pak
zaujala prastará gotická budova Staronové synagogy (i kdyţ
jsme nenašli Golema), na někoho zase udělala dojem
perfektní, zlatem bohatě zdobená Španělská synagoga. A to
uţ byl závěr Ţidovského muzea.
To jsme však netušili, ţe vrchol dne teprve přijde.
Metrem jsme se přesunuli k věznici na Pankráci. Tam na nás
uţ čekala paní doktorka Prskavcová, státní zástupkyně
z Vrchního státního zastupitelství v Praze a taky babička naší
spoluţačky, která nám domluvila tuto velmi vzácnou
a (nebudu to zastírat) silně protekční návštěvu. Aţ uvnitř jsme
si uvědomili, kde to vlastně jsme a ţe bychom se tam jako
normální lidé nikdy nemohli dostat. Museli jsme odloţit
všechny své věci do skříněk, projít asi přes patery mříţe,

připravit se na kontrolu občanských průkazů a prohlídku
detektorem kovu. Pak se nás ujal pan doktor Kýr, jeden
z největších odborníků na historii českého vězeňství u nás,
a zavedl nás do expozice s historií Pankrácké trestnice
a českého vězeňství vůbec. Jeho povídání bylo velmi
zajímavé, ale to, co přišlo na závěr, nás dostalo všechny.
Čekala nás totiţ Pankrácká sekyrárna.
Stáli jsme dva metry od gilotiny, která
připravila o ţivot stovky lidí. Celý proces
odsouzení a vykonání trestu tehdy trval
tři minuty, lidé tam chodili na smrt jako
prasata na poráţku. Kdyţ jsme stáli v té
studené okachlíkované místnosti, bylo
by slyšet hrášek na zem spadnout. Stáli
jsme jako zařezaní, nad námi visely
oprátky, co tam nechali nacisté, kdyţ
utíkali z Prahy. Ale celou atmosféru pro
mě osobně naprosto umocnila další
místnost, ve které byl uprostřed jeden
jediný kanálek. Představa těch litrů

A začal nám druhý den. V plánu byl výjezd lanovkou
na Petřín a dále trasa Strahovský klášter, Černínský palác,
Loreta, tzv. Nový svět a Praţský hrad. Odtamtud jsme sešli po
Starých zámeckých schodech dolů a postupně se přemístili
na Kampu. Viděli jsme Čertovku, dům Jana Wericha a pak
Lennonovu zeď. Konečně nás dneska něco opravdu nadchlo!
Fotili jsme snad kaţdý
centimetr této barevné
nádhery, ovšem paní
profesorky měly zrovna
v tu chvíli naspěch, a tak
jsme museli, brblajíce,
klopýtat za nimi, aniţ jsme
si celou zeď pořádně uţili.
Následoval přesun na
Karlovo náměstí
a milosrdný rozchod na
oběd. Uţ jsme toho měli
tak akorát a odpočinek
přišel vhod, protoţe

lidské krve, která do toho kanálku
odtekla, se mnou zamávala ještě
daleko víc neţ sama gilotina.
Vyšli jsme ven, stále ještě
trochu opaření tím, co jsme viděli. Ale
přece jen jsme to završili vesele. Paní
doktorka Prskavcová nás vzala ještě
do jednací síně Vrchního soudu.
V momentě, kdy nám řekla, ţe si to
tam můţeme všechno prolézt
a prohlédnout, jako by vypustila
ze řetězu divoké stádo. Společná
fotka před státním znakem a focení
u pultíku pro svědky a obţalované jsou nejlepším důkazem
všech moţných blbin, které jsme tam vyváděli.

potom nás čekal další
silný záţitek.
Dorazili jsme do
kostela sv. Cyrila
a Metoděje, ke kryptě,
kde se schovávali čeští
a slovenští parašutisté,
kteří spáchali atentát na
Heydricha. Nejdřív nám
pustili film, abychom se
o tom něco dozvěděli
(přeci jen jsme jen
trubky z gymnázia). Pak
jsme vešli do studené, kamenné, zatuchlé hrobky. Nechápu,
jak tam mohl někdo přeţít, moc obdivuji odvahu všech
parašutistů, ţe byli schopni přečkat v takových podmínkách,
nemluvě o tom, co udělali pro český národ. Po tomhle záţitku
jsme zase o kousek chytřejší, o trochu moudřejší. Celé to
zakončil pohled na ostřelované okénko, které vedlo do
krypty. Paní průvodkyně nás vzala ještě nahoru do
samotného kostela, který je teď pravoslavný. Nevím, jak
ostatní, ale já jsem si uvědomila, ţe poprvé v ţivotě stojím
v pravoslavném kostele, takţe i to
byl pro mě velice nevšední
záţitek.

Pak jsme se jeli ubytovat a zanedlouho jsme ještě
jednou vyrazili do víru velkoměsta. Den nabitý záţitky
ukončila romantická procházka po večerní Praze, v čele
s Dandulkou. Vltavské nábřeţí, osvětlený Hrad, pulzující
praţské uličky, nasvícené Staroměstské náměstí, náměstí
Republiky s Obecním domem. Prostě nádhera, pohodička,
ţádný stres!
Do hotelu jsme dorazili asi
v 11 hodin. Nám by sice nevadilo spát
společně v nějaké tělocvičně, ale paní
prof. Praţáková rozhodně odmítla
znovu proţívat podobné trauma,
a raději vynaloţila úsilí na sehnání
cenově přijatelného, slušného
ubytování. Skutečně to bylo docela
dobré, aţ na okna nemytá nejméně
půl století a koberec luxovaný
naposledy v roce 1980. Spalo se
pěkně (alespoň mně), povídat jsme
mohli, dokdy jsme chtěli, a to nám plně stačilo ke štěstí. Naše
pány a některé dámy však v hotelu nejvíce zaujal koutek
s bezplatnými herními automaty, takţe se pohotově chytili
volantů a madel a nejméně půl hodiny je od toho nikdo
neodtrhnul.

Do konce exkurze uţ
toho moc nezbývalo. Viděli jsme
ještě Tančící dům, a pak uţ
šupem přes Václavské náměstí na
hlavní nádraţí. Člověk by čekal,
ţe nás ty dva dny natolik udolají,
ţe budeme ve vlaku jen spát.
Jenţe jak jsme mohli, kdyţ naši
hokejisti zrovna hráli čtvrtfinále
s USA! Tak jsme všichni naladili
rádia na mobilech, dali sluchátka do uší a pak uţ bylo
z „kupéček“ slyšet jenom „GÓÓÓL“ a „JÁÁÁÁRDA JÁGR“!
Tak nám tu naši krásnou exkurzi zakončil Jarda
hattrickem a hokejisté vítězstvím 4:0. A samozřejmě naši
chlapci, kteří nezapomněli kaţdému kolemjdoucímu oznámit,
„ţe jsme byli v Prahe!“
mkod

MaTuRiTy 2011!
Postřehli jste v posledních týdnech na našem gymplu nějakou změnu? Připadá vám to tam poněkud jiné neţ dříve a marně
přemýšlíte, čím to je?
To tajemství vám prozradím - po chodbách běhá méně studentů. Jak to? Nebojte se, nikoho neseţrala ţádná obluda,
pouze ti nejstarší z vás sloţili všechny své maturitní zkoušky, a proto uţ netráví svůj čas ve třídách a učebnách vašeho ústavu.
V letošním roce maturanty čekala jiná verze zkoušky dospělosti, neţ jejich předchůdce z uplynulých let. Po mnoha rocích
příprav se realizoval projekt státní maturity. Konkrétně má maturita se skládala celkem z deseti zkoušek, které jsem skládala
v šesti dnech a zároveň ve třech různých měsících, navíc jsem měla přečíst čtyřicet devět knih. Připadá vám to šílené? Kromě
maturantů samotných a učitelů, kteří zkoušky zadávali, se mnoho lidí v tomto maturitním systému a jeho termínech příliš
neorientuje a myslím, ţe jim to nemůţeme mít za zlé. I kdyţ musím přiznat, ţe jsem občas ztrácela nervy, kdyţ jsem po
stopadesátéprvní vysvětlovala svému okolí, jak to s tou maturitou vlastně mám, co mě ještě čeká, proč je toho tolik a kdy budu
vědět výsledky. Zkouška dospělosti měla dvě části - státní, která měla být pro všechny střední školy v republice stejná,
a školní, kterou si organizovala kaţdá škola sama.
Maturita v datech


18. a 19. dubna – písemné testy z biologie,
fyziky, ZSV, matematiky, zeměpisu a chemie
(školní část)

školní i státní části, celkem musel mít student

Testy tvořily část výsledné známky (40 %, nebo

danou zkoušku (ve státní části jsme se nedozvěděli

60 %) ve školní části maturity. Kaţdý profesor se

přímo známku, ale pouze získaný počet bodů).

Výsledky se ţáci dozvěděli ten den, ve kterém konali

pouze ústní (například dějepis), jako bývalo dříve,

30. května – 3. června a 6. – 7. června – písemné
zkoušky ve státní části

nebo i písemnou, kde by se měl vyskytovat souhrn

V českém, anglickém, francouzském či německém

probraného učiva za čtyři roky.

jazyce studenti psali písemnou práci (aneb sloh)

Výsledky se studenti dozvěděli bezprostředně po

a

napsání testů (v rámci několika dní).

předmětech pouze didaktický test.

9. - 15. května – „svaťák“

Na

Týden před ústními zkouškami - čas, kdy se studenti

a doufáme, ţe aţ 20. června přijdeme do školy, kde

mohl rozhodnout, zda jeho předmět bude mít část



nejméně 3 různé předměty).



čj + mat) a aspoň 2 předměty ze školní části (ale
nikdo nemohl mít pouze angličtinu a češtinu ve

všichni

v matematice
čekáme

do

a

dalších

20.

června

budou příznivé zprávy a ţe nikdo nebude muset

16. – 20. května – ústní zkoušky (a to jak ve
státní, tak školní části)
Ve státní části minimálně 2 předměty (čj + aj, nebo

výsledky

test,

nám třídní profesoři sdělí, jak jsme dopadli, ţe to

mohou plně věnovat studiu a opakování témat.


didaktický

například celou češtinu opakovat někdy v září.


20. června – slavnostní předávání maturitních
vysvědčení
A snad nám poté uţ definitivně propuknou
prázdniny.

K maturitám nebyli připuštěni tři studenti, nicméně všichni doufáme, ţe i oni maturitu nakonec mít budou. Ústní zkoušky
sloţili úspěšně všichni studenti, kteří je absolvovali, a všichni jsme zvědaví, co se dozvíme dvacátého června.
Dění okolo maturity mýma očima
O svatém týdnu jsem rozhodně neleţela v učení od

postačil výsledek ze scio testů, které psal ještě před

rána do noci. Myslím si, ţe u nás ve třídě byli lidi, kteří se učili

maturitou, někdo se musel zdokonalit v některém z cizích

méně, ale i tací, kteří se během svaťáku učili o poznání více

jazyků, někdo začal chodit na hodiny zpěvu, protoţe se hlásí

neţ já. Podle mého názoru kaţdý věděl, jak moc se učit

i na hudební výchovu, některé studentky se usilovně

potřebuje, kaţdý z nás věděl, jestli na to v průběhu čtyř let

připravovaly na přijímačky z medicíny, a tak dále. Připadá mi

úplně „kašlal“, a má tedy poslední příleţitost zachránit, co se

pochopitelné, ţe nás mnoho věnovalo daleko více pozornosti

dá, nebo jestli během té doby něco občas dělal a ty

tomu, abychom se dostali na naši vysněnou školu, místo

informace v mozku uloţené má. Navíc, téměř kaţdý se

abychom se soustředili na excelentní výkon u maturity

hlásíme na jinou školu a obtíţnost přijímacích zkoušek se

a získání samých jedniček.

značně liší. Někdo byl přijat jen podle prospěchu, někomu

Nejvíc jsem se obávala českého jazyka, protoţe jsem si

Státní testy jsou uţ napsané a nedokáţu pochopit,

vybrala vyšší verzi, kde bylo třicet knih a některé jsem

proč společnost CERMAT nemůţe zveřejnit na internetu

dočítala na poslední chvíli. (Musela

zadání

jsem přečíst také dvacet knih do ZSV,

odpovědi. Jako by nebylo

na ty jsem se soustředila prvně, aţ

jedno,

poté jsme se zaobírala těmi na jazyk

sedmého nebo dvacátého

mateřský.) O svatém týdnu jsem tedy

června. Jako by

především četla.

mohlo teď nějak ublíţit.

Ústní zkoušky jsme skládali

tesů

a

jestli

Co

to

ještě
bych

správné
zveřejní
jim

to

napsat?

většinou ve dvou dnech (někteří

Určitě

dokonce ve třech), na coţ panovaly

zapomenout pochválit naši

neměla

dva různé názory. Jedna skupina

předsedkyni

studentů byla ráda, ţe kdyţ měli

maturit,

češtinu za sebou v pondělí, mohli

bezvadná,

se například do čtvrtka na dějepis či

i naše profesory, kteří se

zeměpis ještě učit. Tito lidé oceňovali,

snaţili studentům pomáhat,

u
která
a

ústních
byla

samozřejmě

ţe se „maturitní stres“ rozloţil do více dnů. Já byla ve druhém

a ne je potápět. Snad byli s našimi výkony opravdu spokojení.

táboře, rozhodně bych byla bývala raději, kdybych měla

A na závěr, ačkoliv tedy vlastně nevíme, jestli máme

všechny zkoušky v jeden den a měla to za dvě hodiny hotové.

maturitu všichni, naše třída (8. B) uţ měla svůj maturitní

Takhle jsem musela vstát a vydat se do školy v pondělí ráno

večírek, který hodnotím jako povedenou akci. A tímto

na slavnostní zahájení, ve středu jsem vyrazila k maturitě, pak

děkujeme za účast všem profesorům, kteří si našli čas se

mi celé odpoledne a večer připadalo, ţe jen čekám, neţ přijde

s námi rozloučit, a velmi nás potěšilo, ţe se zde ukázal i pan

čtvrtek, abych mohla jít k dalším částem maturity, a nakonec

ředitel. Třída 4. A by měla mít svůj večírek, pokud vím,

jsme se všichni sešli ve škole ještě v pátek - na slavnostní

v sobotu 18. 6., tedy také dříve, neţ obdrţí maturitní

zakončení.

vysvědčení. A ráda bych připojila přání, ať se jim také vydaří.

Celkově si myslím, ţe současná forma maturit byla
dost chaotická. Osobně nejsem zastánce myšlenky státních

A ostatním studentům snad jen, ať si dny na gymnáziu
uţívají – utečou jako voda.

maturit, protoţe si myslím, ţe prostě nelze srovnávat
gymnázia s technickými a uměleckými školami. Nutno

Šafka

podotknout, ţe u státních maturit mají největší výhodu právě
gymnazisté. Úroveň českého a cizího jazyka na mnoha jiných
školách značně pokulhává. Samozřejmě, ţe by všichni měli
ovládat svůj mateřský jazyk, na druhou stranu odborné
střední školy existují podle mého názoru proto, aby se na
nich lidé vydali určitým směrem a specializovali se.
A zatímco my jsme tedy mohli na našem gymnáziu
maturovat ze tří předmětů (na některých gymnáziích měli
studenti povinné čtyři předměty), na technických školách měli
ţáci maturitních předmětů daleko více, protoţe museli
maturovat ještě z odborných předmětů.
Líbilo se mi, jak byl zpracovaný ve státní části anglický
jazyk, myslím, ţe i matematika připadala našim studentům
docela dobrá, co jsem tak zaslechla, naopak český jazyk je
otřesný. Didaktický test má pramálo společného s českým
jazykem. K tomu, aby ho člověk napsal, nepotřebuje ani
ovládat pravopis na výbornou, ani znát literaturu. Musí mít
snad jakýsi „cit pro jazyk“ a hlavně pouţít selský rozum
a odhadnout správné odpovědi. Některé formulace zadání
úloh jsou velmi nejasné.

foto: Jan Praţák

Jak jsme jeli do Great Britain a bylo to great!
aneb I ♥ LONDON
V neděli 22. 5. 2011 v brzkých odpoledních hodinách jsme se my (pod pojmem my rozumějte studenty 6. B, 2. A a 5. B,
celkem 47 osob včetně pedagogického doprovodu prof. Peškové, Holubářové a Kollertové), účastníci zájezdu do Londýna, sešli
u našeho gymnázia, kde jsme nadšeně přivítali ţlutý autobus cestovní kanceláře Školní zájezdy, naloţili kufry do zavazadlových
prostor a sebe na sedačky autobusu, zamávali jsme rodičům a vyrazili.
V křeslech autobusu jsme strávili přibliţně 20 hodin, a to postupně v ČR, v Německu, v Belgii, ve Francii, v ţelezničním
tunelu pod kanálem La Manche a konečně v Anglii – do hlavního města monarchie jsme dorazili kolem 8. hodiny ranní londýnského
času.
Po příjezdu konstatujeme: „Pohodlně spát v autobuse nelze.“ Dodáváme: „Nelze tam spát ani co nejpohodlněji.“ A ţe jsme
zkoušeli mnoho pozic – klasickou vsedě, s nohama do uličky, zády ke směru jízdy, opřeni o okénko (a o nespočet jiných zrovna se
naskytlých terénních nerovností), nataţeni přes propast uličky, zaklíněni, dokonce i zavěšeni po netopýřím způsobu nad opěradly,
všechno marno. Tedy shrnujeme: „V autobuse vlastně nelze spát vůbec.“
Čerství a plní energie tedy ohromujeme Londýn svým výstupem
u London Eye – a vyráţíme sightseeingovat (pro nezasvěcené: sightseeing je
anglický výraz pro PROHLÍŢENÍ SI PAMÁTEK – studenty volně překládaný
také jako ČUMRNDOCHOZENÍ).
Potkáváme double-deckery, typické místní taxíky i bobíky –
londýnské stráţníky. Procházíme trasou kolem nejslavnějších turistických
obdivuhodností (ač poznamenanou mnoha probíhajícími stavebními
úpravami kvůli OH 2012). Big Ben, Downing Street, Westminster Abbey,
Buckinghamský palác (neunikne nám ani pochod královské gardy městem –
ţe by generálka na výstup před americkým prezidentem, který zítra přijede?),
Trafalgar Square s odpočítávačem času zbývajícího do začátku Olympijských
her 2012 (na náměstí se sochou generála Nelsona navštěvujeme Národní
galerii a ţivě se podíváme třeba na van Goghovy Slunečnice), Piccadilly Circus
se slavnými obřími reklamami, Britské muzeum, Hyde Park (ale jen okrajově).
Pak nasedáme na autobus a vystupujeme asi za hodinu na parkovišti
ve Weybridge. Tam uţ na nás (na některé na jiném blízkém místě) čekají
rodinní řidiči a odváţejí nás po skupinkách do svých trvalých – a našich
přechodných – domovů, kde strávíme tři následující večery a noci. Většina
z nás si snad nemůţe na poskytnutou péči stěţovat, má zkušenost je pouze
kladná, avšak někteří bohuţel neměli štěstí na tak čisté bydlení a zároveň
velmi milé hovor zapřádající domorodce. V naší rodině jsme se bez potíţí
domluvily a rozuměly jsme, za coţ bychom zřejmě měly poděkovat našim
učitelům angličtiny. (Ovšem zaţily jsme i krušné momenty - zkuste
nepanikařit ve chvíli, kdy vedle vás leţí co nevidět zvracející kamarádka, a vy netušíte, jak se řekne kyblík!)
Druhý den jsme si prohlédli Stonehenge (zde byly pořízeny snímky pro Fotostory), katedrálu s nejvyšší britskou věţí
v Salisbury (tady jsme viděli originál Magny Charty vydané roku 1215 Janem Bezzemkem), kulatý stůl rytířů krále Artuše a katedrálu
s hrobem Jane Austenové ve Winchesteru.
Dopoledne třetího dne jsme strávili v Duxfordu
prohlídkou leteckého a vojenského muzea – po velmi
zajímavé, ale časově a na rychlé přesuny náročné
prohlídce několika velkých hangárů plných aeroplánů
a tanků jsme si pochutnali na párcích, které nám ukuchtili
páni řidiči s pomocí plynového vařiče. A oddrandili jsme si
to do slavného studentského města, do Cambridge,
největšího rivala jiné anglické univerzity – Oxfordu. Tady
jsme se nechali svézt na lodičkách po řece Cam (říká se
tomu punting a vypadá to jako na benátské gondole),
pluli jsme i pod mostem, který je prý zkonstruován na
návrh Isaaca Newtona bez jediného hřebíku.

Zbýval nám poslední den. Konečně jsme v Londýně zaţili typické počasí. Doposavad svítilo sluníčko nebo bylo maximálně
oblačno a jedinou nepříjemnost představoval studený vítr, nikoli však ve čtvrtek. Dopoledne při prohlídce Toweru (a úchvatných
korunovačních klenotů) začaly pouze krátké přeháňky. Ty se ovšem stupňovaly cestou přes rozevíratelný Tower Bridge na druhý
břeh Temţe s výhledem na slavnou „Okurku“, zesilovaly i během plavby na lodi po londýnské řece a vyvrcholily v Greenwich cestou
od nultého poledníku.
A tak jsme londýnské „changeable“ pocítili na vlastní mokrou kůţi. Skrývali jsme se před deštěm pod stromem, ovšem kdyţ
nám div neprorazilo ušní bubínky burácení
hromu, rychle jsme se uklidili do kabinky
s toaletami. Turistky byly překvapené, kdyţ si
chtěly odskočit a za dveřmi na ně vykoukla
polovina zájezdu. Přečkali jsme zde část lijáku,
nicméně pak jsme to nevydrţeli a stejně jsme
parádně zmokli.
Ale usušili jsme se v McDonaldu, kde
jsme také počkali do večera na autobus, v němţ
jsme sundali „voňavé“ promočené boty,
převlékli se, zachumlali se do dek a uvelebili
jsme se na dlouhou cestu domů. A uţ jsme si
jen představovali, jak doma ukáţeme suvenýry.
Naše milé Ústí jsme opět spatřili
v pátek kolem 18. hodiny SEČ.
JaJaDD

Poněkud neváţně o váţně uměleckém odpoledni
Jistě můţeme dát za pravdu tvrzení, ţe nejen studiem ţiv je student. Ano, je to tak!
Potřebujeme kulturní vyţití – jak já, tak vy! Někteří jste své umělecké touhy jiţ vyslyšeli
a rozhodli se o svou tvorbu obohatit i nás ostatní, barbary, jimţ štětec v ruce zapříčiňuje
křeče, objektiv fotoaparátu raději praská, neţ aby nechal ta neschopná kukadla prohlédnout
skrz, a tuţka se v blízkosti neohrabaných prstů sama automaticky
tupí.
V pondělí 9. 5. 2011 byla zahájena výstava výtvarných
prací studentů našeho gymnázia.
Jak hlásal plakát s velkým vševidoucím okem, vernisáţ
odstartovala ve 14:15. Studenti usazení na schodech byli mile uvítáni hlavní organizátorkou –
pí. prof. Ditou Motlovou. Pak si uţili hudební výstup produkovaný sestrami Janákovými a jejich nástroji –
houslemi a klávesami. Dále promluvil pan ředitel Miloslav Chvátil. Nepamatuji si jiţ jeho slova, ale
rozhodně byla vřelá a přívětivá.
A jiţ nic nebránilo tomu, aby se výtvarnachtivá mládeţ rozprostřela po druhém patře, zapředla
konverzaci u stolu s občerstvením a obdivovala talent a um svých spoluţáků.
Řekněme tedy otevřeně, co jsme cítili po zhlédnutí výstavy všichni: „Díky všem autorům za
obohacení a přibarvení našich jednotvárných ţivotů! Chtěli bychom to umět jako vy!!!“
JaJaDD

Kalendář
Přejeme co nejvíce zdraví, štěstí, lásky a pohody Milanu Plockovi k jeho červnovému svátku, ale také těm, kteří ho mají aţ
v červenci či srpnu: Jakubu Brdíčkovi, Kláře Kroulíkové, Haně Vackové, Petře Queisel, Heleně Kříţové a i VŠEM dalším, kteří oslavují
v červnu jmeniny či narozeniny, a nebo dokonce obojí najednou, jako Pavel Holásek. Všechno nejlepší přejeme samozřejmě
k narozeninám Miroslavu Janyšovi, nechť ho neopouští optimistická povaha.
redakce

POSTUP NA REPUBLIKOVÉ KOLO
aneb o nás u nás,
chcete- li: takto jsem začínali
Časopis ústeckého gymnázia postoupil do republikového kola školních časopisů v České republice. Vše začalo v listopadu
roku 2010, kdy se ţáci 6. B na gymnáziu rozhodli pokračovat v tradici vydávání školního časopisu, kterou zde zanechali maturanti.
Pod vedením šéfredaktora, který se rozhodl pro obnovu zpravodaje, vyšlo v listopadu první číslo Nové generace Gympláka. Pod
tímto názvem se skrývá úplně nový časopis, do něhoţ píší nejen ţáci sexty, ale i ostatních tříd. Je zde mnoho zajímavých rubrik,
v nichţ se například studenti zamýšlí nad politikou, sdělují novinky o dění na zdejší škole, informují o novinkách v oblasti knih
a filmů, nikdy nechybí rozhovor s hvězdou a kotelna s profesory. Díky velké oblibě místního Gympláka se podařilo s pomocí
profesorky Doleţalové, která upozornila na krajskou soutěţ školních časopisů, odeslat pár výtisků, které nakonec zvítězily v kraji
a postoupily do republikového kola. Na stránkách gymnázia jsou umístěna veškerá vydaná čísla.
Tereza Šedová

Chuck Norris umí mluvit Braillovým písmem...
Chuck Norris zemřel před 10 lety, ale Smrtka neměla odvahu mu to říct...
Chuck Norris jednou navštívil Panenské ostrovy. Teď se jmenují Ostrovy...
Chuck Norris spí v noci se světlem. Ne že by se Chuck Norris bál tmy, ale tma se bojí Chucka Norrise...
Chuck Norris musí třídit prádlo na tři hromady - bílé, barevné a to od krve...
Chuck Norris jednou přežil sebevražedný atentát. On byl atentátníkem...
Chuck Norris je častým dárcem krve pro Červený Kříţ. Jen ne svojí vlastní...
Pee Wee Herman byl zatčen za masturbování na veřejnosti. Chuck Norris za masturbování na veřejnosti dostal cenu...
Švýcarsko vlastně ve skutečnosti není neutrální. Jenom ještě nezjistili, na jakou stranu se přidal Chuck Norris…
Voda se vaří rychleji, když se na ni Chuck Norris dívá...
Pokud ti Chuck Norris ukáţe prostředníček, ukazuje ti, kolik sekund ţivota ti zbývá...
Když Chuck Norris spadne do vody, nebude mokrý, ale voda bude Chuck Norrisová...
Teorie evoluce neexistuje, existuje pouze seznam ţivočišných druhů, které nechal Chuck Norris přeţít....
Pokud má Chuck Norris zpoždění, čas by měl radši sakra zpomalit...
Chuck Norris dokáţe pálit mravence lupou. V noci.
Chuck Norris je první člověk, který porazil betonovou zeď v tenise...
Slzy Chucka Norrise léčí rakovinu. Škoda, ţe nikdy neplakal...
Chuck Norris si v KFC objednal BigMac a dostal ho...
Velká Čínská zeď byla původně postavena, aby zabránila Chuckovi Norrisovi vstoupit do Číny. Ţalostně selhala...
V běžném obývacím pokoji je 1 242 objektů, kterými vás Chuck Norris dokáže zabít – včetně pokoje samotného.
Na poslední stránce Guinnessovy knihy světových rekordů je malým písmem uvedeno, ţe všechny rekordy drţí Chuck Norris, zde
uvedení lidé jsou ti, co jsou mu nejblíţe...
Chuck Norris dokáže vyhrát hru Dostihy a sázky, aniž by vlastnil jediného koně...
Někteří lidé nosí pyţamo se Supermanem. Superman nosí pyţamo s Chuckem Norrisem...
Táhnutím za oba konce dokáže Chuck Norris roztáhnout diamant v uhlí...
Neexistuje ţádné globální oteplování. Chuckovi Norrisovi byla zima, tak víc rozehřál Slunce...
Jednou někdo natočil Chucka Norrise, když se naštval. Nahrávka byla pojmenována Walker: Texas Chain Saw Masacre...
Chuck Norris spí s polštářem pod pistolí...
Chuck Norris je vegetarián. To znamená, že zvíře nesní, dokud ho pomocí svých pěstí nenavrátí do vegetativního stavu...
Ve filmech X-Men nejsou pouţity ţádné speciální efekty. Chuck Norris dělá kaskadéra všem postavám...
Godzilla je japonskou verzí první návštěvy Chucka Norrise v Tokiu...

Chuck Norris je nejlepší v sexu. Škoda, ţe ho nikdy nepotřeboval.
Chuck Norris jednou snědl dort dřív, než mu stihli říci, že je v něm striptérka
Chuck Norris je tak drsný, ţe existuje Black Metal, Death Metal a Chuck Norris Metal.
Když Chuck Norris navštívil Vatikán, papež se k němu přišel vyzpovídat.
Chuck Noris nemusí mít se ţenou sex. Jeho nebezpečný pohled ve znělce na orgasmus stačí.
Chuck Norris nemyslí. On ví.

Jednoduchý perník na velký plech.
Rozpálíme troubu, vymaţeme a vysypeme plech. Do mísy

Tiramisu
2 pomazánková másla (500 g dohromady)

vsypeme: 4 hrnky polohrubé mouky, 2 hrnky cukru krystal.

2 smetany ke šlehání

Vlijeme 2 hrnky mléka, přidáme 2 vejce, 1 skleničku oleje,

200 g (i méně) moučkového cukru

1 prášek do perníku, 1 prášek pečivový a kakao.
Vše lehce ale řádně promícháme, vlijeme na připravený
plech a dáme péci. Po chvilce teplotu trouby stáhneme na

Tyto přísady našleháme v tuţší krém.
piškoty, kakao, káva, rum
Piškoty rychle namočíme ve vychladlé kávě s rumem

150 a pečeme zhruba 20 minut. Po vychladnutí můţeme polít

a rozloţíme je na plech. Navrch následně dáme krém. Opět

čokoládou nebo potřít krémem, dle fantazie.

vysteleme piškoty a potřeme krémem. Nakonec posypeme

Dobrou chuť.

tiramisu kakaem. A je hotovo!
Dagmar Tomášková

Markéta Novotná

Zážitky a postřehy jednoho redaktora, kuchaře amatéra: Perník je úţasný! Nejenţe připravit ho je snadné a velice rychlé, ale
navíc neušpiníte ani moc nádobí, a tak mytí v ruce či strkání do myčky vás nikterak nezdrţí. Upozornil bych akorát, ţe se vyplatí péci
o trošku delší dobu, neţ zmíněných 20 min v receptu. Buchta nabude jemné křupavosti. Ideální pro nečekanou návštěvu a náhlé
neuhasitelné touhy po sladkém.

Nj

Aj

Male den Teufel nicht an die Wand. - Nemaluj čerta na zeď.

The friend in need is a friend indeed. - V nouzi poznáš přítele.

Gut Ding braucht Weile. - Práce kvapná, málo platná.

To make hay while the sun shines. - Kout ţelezo dokud je ţhavé.

Morgenstunde hat Gold im Munde. - Ranní ptáče dál doskáče.

Where there´s a will there´s a way. - Kdyţ se chce, tak to jde.

Zu spät ist zu spät. - Pozdě bycha honiti.

To talk nineteen to the dozen. - Naslibovat modré z nebe.

Zeit ist Geld. - Čas jsou peníze.

You can´t make an omelette without breaking eggs. - Kdyţ se kácí les, létají třísky.

Ij
La fortuna aiuta gli audaci - Odváţnému štěstí přeje.

Rj

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio - Důvěřuj, ale prověřuj.

Дарѐному коню в зубы не смотрят. - Darovanému koni na zuby nehleď.

Sotto la neve pane, sotto l'acqua fame - Únor bílý, pole sílí.

Дѐшево досталось, легко потерялось. - Lehce nabyl, lehce pozbyl.

Se la montagna non va a Maometto, Maometto va alla montagna -

Друзья познаются в беде. - V nouzi poznáš přítele.

Nejde-li hora k Mohamedovi, jde Mohamed k hoře.

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. - Kdo chce vše,

Uomo morto non fa più guerra. - Mrtvý člověk neválčí.

nemá nakonec nic.
И волки сыты и овцы целы. - Vlk se naţral a koza zůstala celá.

Malá scéna
Kvido a Gizela
Repríza autorské komedie souboru
Hem´S.
Úterý 14. června 19:00
Do odlehlého horského hotelu Černá

labuť přijíţdí filmová herečka Gizela,

druhému dostávají na kůţi, pak na

jejíţ sláva uţ dávno vzala za své.

kost a nakonec aţ na úplnou dřeň.

V hotelu jí dělá nečekanou společnost

V tomhle boji mezi muţem a ţenou

neodbytný pikolík Kvido. Ona jím

se sice míří „jen“ slovy, ale přímo na

pohrdá, jemu to záhy dojde

solar. A to se ještě o slovo hlásí

a patřičně ho to naštve. Tím to celé

nevyzpytatelný milenec Herbert

teprve začíná. Postupně se jeden

a Guru s pokřivenou Nirvánou.

SMETANOVA LITOMYŠL 2011
53. Mezinárodní operní festival
10. června – 4. července
Slavnostní zahajovací koncert

Koncert na přání – Bohemia

Z nového světa…

II. zámecké nádvoří, Litomyšl

Rhapsody

II. zámecké nádvoří, Litomyšl

Pátek 10. června 20:00

II. zámecké nádvoří, Litomyšl

Pátek 17. června 19:00

Duchovní hudba v Čechách kolem

Pondělí 13. a úterý 14. června 21:00

Paralelní světy

roku 1600

Uhlíř/Svěrák: Miniopery

Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže,

Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže,

Smetanův dům, Litomyšl

Litomyšl

Litomyšl

Středa 15. června 16:00 a 19:00

Sobota 18. června 16:00

Sobota 11. června 16:00

Dagmar Pecková – Na cestě

Lohengrin & Dalibor – Příběhy

Písně a tance a lásky

II. zámecké nádvoří, Litomyšl

bájných rytířů

II. zámecké nádvoří, Litomyšl

Čtvrtek 16. června 20:00

II. zámecké nádvoří, Litomyšl

Sobota 11. a neděle 12. června 21:30

Sobota 18. června 20:00

Grafické partitury Milana Grygara

Antonín Dvořák: Stabat mater

Peter Schaffer: Amadeus

Nový kostel Církve bratrské, Litomyšl

II. zámecké nádvoří, Litomyšl

Smetanův dům, Litomyšl

Neděle 19. června 15:30

Pátek 24. června 19:00

Čtvrtek 30. června 19:00

Česká filharmonie

Symphonia Gregoriana

Leoš Janáček: Její pastorkyňa

II. zámecké nádvoří, Litomyšl

Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže,

II. zámecké nádvoří, Litomyšl

Neděle 19. června 18:00

Litomyšl, Arciděkanský kostel,

Pátek 1. července 21:00

Chrudim
Jako zázrakem…

Sobota 25. června 16:00, Neděle 26.

Audienční sál Státního zámku,

června 18:00

Litomyšl
Úterý 21. června 19:30

Giacomo Puccini: Turandot

Svěcení jara

Sobota 25. a neděle 26. června 21:00

II. zámecké nádvoří, Litomyšl

II. zámecké nádvoří, Litomyšl

Středa 22. června 21:00

Kühnův dětský sbor

Bolero – Musíca Ibérica Y Latina

Úterý 28. června 18:00

II. zámecké nádvoří, Litomyšl
Čtvrtek 23. června 19:30

Smetanův dům, Litomyšl

Babí jar
II. zámecké nádvoří, Litomyšl
Středa 29. června 20:00

Z mého života
Smetanův dům, Litomyšl
Sobota 2. července 16:00
Gaetano Donizetti: Nápoj lásky
II. zámecké nádvoří, Litomyšl
Sobota 2. a neděle 3. července 21:00
Slavnostní mše
Klášterní zahrady, Litomyšl
Neděle 3. července 10:15
Hvězdy operního nebe – Sumi Jo
II. zámecké nádvoří, Litomyšl
Pondělí 4. července 19:30

MLADÁ SCÉNA 2011
Celostátní přehlídka mladého a studentského divadla
22. června – 26. června
Středa 22. června

Divadlo Bedřicha Kaněry při OA

K. H. M.

Grotesky

Břeclav

Regína Břeclav

NAZABITÍ, ZUŠ Brandýs nad Labem

14:00 Kulturní dům

18:20 Malá scéna

Motýlí strategie

Sobota 25. června

Vlna

ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem

Anděl nepřišel?

TATE IYUMNI

15:00 Malá scéna

Roztočená Vrtule Slaný

19:30 Malá scéna

21:12 Roškotovo divadlo

William: Shakespeare

14:00 a 15:30 Malá scéna

Brand party

OLDstars Praha

Kdo chodí na Gotthaj?

Děti veselé Olomouc

17:00 Venku na zahradě

Flajšplyš Praha

22:00 Malá scéna

14:40 a 16:05 Malá scéna

Čtvrtek 23. června

Darrell Standing

La Vacanza

Někdo ZUŠ F.A. Šporka Jaroměř

Spoušť Jihlava

14:00 a 15:30 Roškotovo divadlo

16:00 Roškotovo Divadlo

3x CAMI

Zamordování hraběte

Centrální zádrhel ZUŠ Strakonice

Schwarbrechta

17:30 Malá scéna

Škytafky Aš
17:30 Venku na zahradě

Infekce

Cesta k Oněginovi

19:45 Roškotovo divadlo

TS Magdaléna Rychnov u Jablonce
nad N.

DS Saši Liškové Jihlava

Neděle 26. června

19:40 Roškotovo divadlo

Marionety s.r.o.

Pátek 24. června

10:15 Roškotovo divadlo

Z dějin ruské literatury

Škeble Lanškroun

TreBl

Lidice

svatbu. Po nezapomenutelné rozlučce v Las Vegas nenechá

9. června

Stu nic náhodě a naplánuje zcela bezpečnou, poklidnou

Historické drama s Karlem Rodenem, Zuzanou Fialovou,

pozdní snídani. Jenţe ne všechno se vţdy děje tak, jak se

Romanem Luknárem a Zuzanou Bydžovskou

naplánuje. Co se stane ve Vegas sice můţe zůstat ve Vegas,
ale co se stane v Bangkoku, to si nedokáţete ani představit.
Princ a pruďas
16. června
Dobrodružná komedie s Dannym R. McBridem, Jamesem
Francem, Zooey Deschanel, Natalie Portman Film Princ
a pruďas je vtipnou a povedenou uráţkou všech pohádek
a fantasy příběhů. Vypráví příběh dvou královských bratrů,
z nichţ jeden oplývá rytířskými ctnostmi, zatímco tomu
druhému zcela chybějí. Přesto utvoří údernou dvojku, která je
pro záchranu krásné panny ochotná podstoupit mnohá
nebezpečenství, tedy pokud to nebude příliš bolet.

Film Lidice vypráví o osudu vesnice Lidice z trochu jiné
perspektivy, neţ bychom mohli čekat. A to z pohledu muţe,
který si zrovna odpykával trest za své zločiny, kdyţ
k vyhlazení nacistickou armádou došlo. Nejde jen o historické
zpracování jedné z tragédií této země, ale půjde hlavně

Pan Popper a jeho tučňáci
23. června
Komedie s Jimem Carreym a Carlou Gugino Kdyţ uţ
američtí reţiséři potřebují nějaký hit jako sůl, sáhnou po

o lidské příběhy, které budou vytvářet hnací sílu Lidic.

klasické americké knize pro děti. A tak se stalo, ţe natočili

Pařba v Bangkoku

obrátí ţivot naruby ve chvíli, kdy zdědí šest tučňáků. Vypadají

půvabnou rodinnou komedii o byznysmenovi, kterému se
roztomile, ale chovají se jako ztělesnění satánci. Série

9. června
Komedie se Zachem Galifianakisem, Jamiem Chungem,

komických čísel můţe začít.

KV

Bradleym Cooperem a Justinem Barthem Ve filmu jedou
Phil, Stu, Alan a Doug do exotického Thajska na Stuovu

Rihanna má nový klip

Americká hiphopová skupina Black Eyed Peas dala

10. května vydala barbadoská

dohromady pár koncertních výstřiţků, doplnila je singlem

zpěvačka videoklip z desky Loud

Don´t Stop The Party a… nové video bylo na světě. V klipu se

s názvem California King Bed,

mimochodem mihne i záběr

v němţ se vyrovnává

z praţského koncertu.

s rozpadajícím se vztahem.
Reţíroval ho Anthony Mandler
(který se ujme reţisérského křesla
i při dalším natáčení – tentokrát
videa k Man Down) .
A další nové video – BEP : Don´t Stop The Party

Nová CD:
1.5.: Jennifer Lopez – JLove?
23.5.: Lady Gaga - Born This Way
23.5.: Čechomor – Místečko
Hamini

Justin Halperrn: Kecy mýho fotra
I kdyţ uţ je Justinovi 28 let, vrací se zpět do „rodného hnízda“. K milující rodině a svéráznému otci, který plodí hlášky takové, ţe by
byla škoda se o ně nepodělit. Proto se je Justin rozhodne publikovat na svém twitterovém účtu. Úspěch na sebe nenechá dlouho
čekat. Internetové příspěvky čte 1,3 milionu lidí a exhibicionistický syn dostává nabídky na práci. Výsledkem je tato kniha a televizní
seriál.

Michal Viewegh: Další báječný rok
Volné pokračování pět let staré knihy Báječný rok se u kritiků mnoha uznání nedočkalo. Pokud jej prý otevřete, uţ ho zřejmě
dočtete, ale kdyţ ho neotevřete vůbec, tak o nic nepřijdete. Tak co si pak o takové knize myslet? Sám autor doufá, ţe v jeho deníku
čtenáři naleznou nebanální myšlenky, vtip, otevřené doznání či pravdivý postřeh. To uţ je na kaţdém čtenáři.

Michael Crichton, Richard Preston: Micro
Autor známého příběhu Jurský park zemřel v listopadu roku 2008. Práce na jeho rozepsaném thrilleru se ujal, rodinou Crichtona
pověřený, americký spisovatel Richard Preston. Motivem knihy jsou studenti pracující na Havaji, kteří se dostanou do nehostinného
deštného pralesa, kde musí spoléhat na své vlastní vědecké znalosti.
Treska Sloupenská
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CELNÍK
ČTVERÁK
CHOROŠ
CHROUST
KACHNA
KÁMOŠ
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KANIC
KAPYBARA
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Interwiev s bývalým studentem Gymnázia v Ústí nad Orlicí a čerstvým vysokoškolákem Tomášem Janotou.
O prvních dojmech na vysoké škole a zároveň o moţném uplatnění.
1. Kde studuješ a jaký konkrétní obor?
Studuji v Brně na Masarykově univerzitě, konkrétně
na Fakultě sociálních studií. Dával jsem si sem dvě
přihlášky a obě mi vyšly, jednalo se o kombinaci ţurnalistiky
s politologií a evropskými studii, nakonec jsem se rozhodl
pro první variantu.
2. Jsi spokojený s výběrem VŠ?
Určitě, na škole mi nic nechybí, jsem tu spokojený. Studium je
sice daleko těţší neţ na gymnáziu, na druhou stranu mi
připadá, ţe jsem daleko zodpovědnější, protoţe tady mne
nikdo nenutí dělat úkoly. Ale kdyţ neudělám, tak mne vyhodí.
3. Vždycky jsi chtěl být žurnalistou? Je to tvé vysněné
povolání?
Ţurnalistika je mým snem, uţ od dětství
jsem fascinován sportem a chtěl jsem
jednou dělat něco spojeného právě se
sportem, ale protoţe mi nebylo dáno do
vínku tolik talentu, abych ho mohl hrát
profesionálně, rozhodl jsem se být
u toho alespoň pasivně a vysnil jsem si
práci sportovního novináře, nebo ještě
lépe televizního komentátora.
4. Co se ti nejvíce líbí na VŠ?
Budu jmenovat asi tři hlavní věci. Za prvé
volný čas! Organizuji si svůj čas sám,
přednášky jsou nepovinné, seminářů
nemám tolik, čili kdyţ si chci ráno
přispat, tak si prostě přispím a ţádné
omluvenky si psát nemusím, na druhou
stranu je to pak kompenzováno
pobytem v knihovně do pozdních
večerních hodin. Dál určitě volnost,
bydlím jinde neţ zbytek rodiny, musím
se o sebe postarat. A za třetí jsem získal
spoustu nových přátel.
5. Je tvoje VŠ náročná?
Jde o to, s čím to porovnávám, samozřejmě ţe na lékařské
fakultě je to něco jiného, na druhou stranu mám mnoho
přátel, kteří se na svých školách dvakrát nepředřou. Těţko
říct, u nás je studium zaloţeno především na četbě
odborných knih, čili záleţí na kaţdém jedinci, jak k tomu
přistoupí, já se to snaţím kombinovat, takţe část přečtu sám
a část získám ve formě výpisků od svých úţasných kamarádů.
6. Chtěl bys v budoucnu zůstat ve stejném oboru, jaký
studuješ?
Určitě, proto to přece dělám.

7. Myslíš si, že se tím jednou uživíš?
To je otázka, vysoká škola nezaručuje dobrou pracovní pozici.
Ale pevně v to věřím, kdyţ se člověk snaţí a má určitou
kvalitu, tak příleţitost dříve či později přijde a pak jde jen o to
pořádně ji chytnout za pačesy.
8. Chtěl bys raději psát do novin, nebo pracovat v TV?
Obojí mne láká, ale preferoval bych práci v televizi, kde bych
mohl zúročit své vystupování a improvizaci.
9. Dělá ti problém komunikovat s/před lidmi?
Absolutně ne, ostych jsem ztratil uţ dávno, můj projev navíc
podpořil divadelní krouţek, do kterého jsem chodil sedm let.
Uţ v dětství jsem byl ale vůdčí osobností a musel jsem být
všude vidět, nutno dodat, ţe se to
nesetkávalo s pochopením mých
kantorů, ať uţ na základní škole či na
gymnáziu.
10. Studuješ také politologii,
dovedeš si představit, že bys byl
jednou politikem?
Dovedu i nedovedu. Rozhodně je to
zajímavé povolání, na druhou stranu
vidím úskalí v nedostatku volného času.
Rád bych si to jednou vyzkoušel.
11. Co bys změnil na naší současné
politice?
Těţká otázka. U nás v republice je kaţdý
chytrák a kdekdo by asi mohl vést stát
lépe neţ naše vláda, alespoň na základě
některých hovorů, které čas od času
slýchávám. Já nemám tolik informací
o dění v naší politice, tím mám na mysli
zákulisí, a proto si netroufám hodnotit.
Byl bych ale rád za více takových Jiří
Šlégrů, kteří se zajímají o sport. Jen by
nemuseli být orientovaní směrem doleva.
12. Co si myslíš o „budoucím“ placení VŠ?
Pokud se opravdu budou platit, tak dojde k úbytku studentů,
protoţe uţ dnes je studium na vysoké škole finančně
náročné, platí se nájem na byt, cestovné a podobně, pro
sociálně slabší by pak studovat mohlo být velké úskalí, sice se
mluví o studentských půjčkách, ale kdo chce x let po škole
splácet dluh za studium? Na druhou stranu dnes studuje
vysokou školu kdekdo a to se mi taky nelíbí. Kdyţ vidím, kteří
lidé se pak mohou nazývat inţenýry či magistry...

13. A co říkáš na statní
maturity?
Můj idealistický názor je, ţe je
to dobře, protoţe se sjednotí
měřítko. Reálný pohled mi ale
říká, ţe je to hloupost. Přece
nemůţe mít zahradnice stejnou
maturitu jako gymnazista.
A proč by si měl gymnazista
volit těţší úroveň. Kdyţ podle
výsledků budou přijímat
studenty vysoké školy, tak
prosím, ale to se těţko stane,
kdyţ tu dnes máme boom
firmy Scio. Takţe suma
sumárum, státní maturity jsou k ničemu, je to jen způsob, jak
vyhodit peníze z okna.

učení, taková ta pohoda spojená
s věkem. Dnes uţ jsem starší
a očekává se ode mne nějaké
chování a zodpovědnost, takţe
volnost teenagerských let je pryč.
Ale jestli je to škoda nebo štěstí,
toť otázka.
15. Jaké jsou změny ve studiu
na VŠ a gymnáziu?
Na vysoké škole nás nikdo nenutí
chodit do školy, dělat úkoly nebo
dávat pozor. Chceš studovat? Tak
studuj! Nechceš? Tak jdi. Čeká se
od nás samostatnost,
zodpovědnost, iniciativa. Rozdíl mezi střední a vysokou je
mnohonásobně větší, neţ mezi školou střední a základní.

14. Vrátil by ses zpět na gymnázium?
Nevím, někdy si říkám, jaké to byly skvělé roky; ve druháku
nebo třeťáku. Chybí mi moji kamarádi, bezstarostné dny bez

Děkuji za poskytnutí rozhovoru a přeji mnoho úspěchů
a splněných snů.
Denisa Třešňáková

Někteří z vás si určitě vzpomínají na moderátora televizních soutěţí Jeden proti stu či Milionář. Roman
Šmucler je však také lékař - stomatolog, vysokoškolský pedagog, podnikatel a scénárista. Něco o své
nynější práci, televizní kariéře a studentských letech nám poodhalil v následujícím rozhovoru.
1. Jak to momentálně vypadá s vaší lékařskou a mediální
kariérou? Čemu se momentálně věnujete, na čem
pracujete?
Jsem docentem na Univerzitě Karlově a učím stomatologii,
zabývám se výzkumem (léčení
nádorů lasery a zubní implantáty),
vedu největší kliniku estetické
medicíny v Evropě a učím různě po
světě (stabilně Londýn a New York),
nenudím se.
2. Plánujete do budoucna nějaký
větší televizní projekt? A kdy a jak
jste začínal s prací moderátora?
Na televizi nemám čas – ta práce
v Česku dost upadla, podmínky na
vymýšlení uţ nejsou, co bývaly.
Poslední pořady jsem v ČR psal
kolem roku 2003, teď mě zajímá
spíše věda, to má pro mě větší smysl.
Dost se tam namoderuji i natáčím
videa. Pokud píšu televizní pořad, tak
v angličtině mimo ČR, tady se pak
převezme vše v jednodušší
a ošizenější verzi, časy Novy za
Vladimíra Ţelezného, nebo ČT za
pana Mathé jsou pryč.
A jak jsem začal? V deseti letech jsem začal psát pro okresní
noviny v Příbrami, v sedmnácti vyhrál konkurz do Rádia moderoval jsem tam Revoluci (nejlepší pořad vůbec) a pak si
mě současná manţelka vytáhla do České televize, já zas ji
přivedl do Novy, z které mě nakonec vyhodila (to bylo dobře,
uţ jsem se tam opakoval).
3. Kdy jste se rozhodl věnovat medicíně, konkrétně
stomatologii? Byl to váš sen už od dětství?
Stomatologie byl trest pro mě jako nepřítele socialismu. Měl
jsem samé jedničky, a tak mně nemohli zakázat studium, na

medicínu mi ale nedovolili jít, jen na stomatologii (tam nikdo
nechtěl – dnes je to naopak) – já ji nenáviděl. Řekli, ţe kdyţ
budu hodný, budu moci na všeobecnou medicínu, ale mně se
stomatologie zalíbila.
4. Jaké jsou vaše vzpomínky na
středoškolská studia? Byl jste rebel,
nebo vzorný žák? Zůstali vám nějaké
nezapomenutelné zážitky a přátelé?
Tehdy byla střední škola docela vojna, ne
jako dnes. Dnešní zájemci o medicínu
mají asi poloviční znalosti, neţ jsme mívali
my, je to škoda. Já se učil a učil - jinak
bych nedostal šanci dělat, co jsem chtěl.
Učte se, svět je plný velké konkurence
a diplomy koupené nebo získané na
podivných vysokých školách nemají
hodnotu ani papíru, na který je natiskli.
5. Čeho si vážíte na lidech a co na nich
naopak naprosto nesnášíte?
Váţím si upřímnosti, odvahy a statečnosti.
Nesnáším zbabělé a přihlouplé přizdi…
6. Vy a politika?
To byl omyl z obou stran – oni zjistili, ţe
mezi ně nezapadnu a já totéţ. Tak jsme se
netrápili. (Pozn. redakce: Pan Šmucler byl
od července 2009 do ledna 2010 lídrem kandidátky TOP 09
v Karlovarském kraji pro říjnové volby do Poslanecké
sněmovny.)
7. Co byste vzkázal našim studentům z Gymnázia v Ústí
nad Orlicí?
Můţete úplně všechno, kdyţ budete chtít. A nenechte tuhle
republiku padnout na hubu, aţ tu moje generace nebude.
mkod

Zápisník zapadlých VIII

Cestopis nejen Mandevillův
Prázdniny jsou dobou cestování. Jak se na něj po teoretické stránce připravit? Přinejmenším od dob Odysseových
cestopisná literatura kvete a stojí v popředí zájmu těch nejširších čtenářských vrstev (v moderní době v tom pokračujeme pořady
typu Cestománie). Nechci se tu teď příliš zabývat dokumentární stránkou takového písemnictví; půjde mi především o literaturu
fantastickou. Od cestopisu očekáváme, ţe se dozvíme, ţe jinde je to úplně jiné.
V plné míře takové očekávání naplnil právě Cestopis Mandevillův. Ve své době to prý byla spolu s Biblí nejčtenější kniha
vůbec! A co na tom, ţe ji ve 14. století moţná nesepsal anglický rytíř John de Mandeville, ale lutyšský lékař Jean de Bourgoigne. Co
na tom, ţe autor zřejmě příliš necestoval a svůj spis zkompiloval ze starších pramenů. To mohlo vadit pozitivistickému 19. století, ne
však naší poţehnané postmoderně! Ba víc: mohl by být text tak přesvědčivý, kdyby byl skutečně dokumentární? (Soukromě si
myslím, ţe mohl; ale byl by to přetěţký úkol.)
Mandeville je „moderní“, „romantický“ v tom, ţe
neputuje jen do Svaté země tak jako mnoho jeho následovníků,
ale vyhledává různé divy v mnoha zemích. Místo cesty „aţ na
konec světa“ nebo naopak do samotného středu, jímţ je
Jeruzalém, jde spíš o jakousi „okruţní jízdu“ bez jediné
dominanty.
Působí tu jak křesťanská tradice v mnoha svých
apokryfních podobách („Když Adam na smrtedlné posteli ležieše,
poslal syna svého k anjelu, jenž ráje střeže /.../ anjel da jemu tři
zrnce, aby svému otci vložil v
usta, když by jeho měl pochovati.
/…/ Pak z těchto zrncí vyrostechu
třie stromové, z nichžto potom byl
kříž udělán, jehožto drahým ovocem netoliko Adam, ale všecko jeho pokolenie jest uzdraveno od
těžkého neduhu věčného zatracenie.“), tak nejbizarnější orientální kulty a obyčeje („A jesti ť to dobrý,
pokorný lid, by jedné věci nebylo, že by rakodějše jedli cizé lidi nežli kterú jinú krmi. /.../ Protož kupci
vozie jim dietky vysušené, a ty ť rádi kupují jako my zde suché ryby.).
Země jsou tu rozmanité a divůplné. Na nebi, v povětří, ve vodách i na zemi je tu nač se
dívat.

(„Jedni

jmenují

to

údolé

zakúzlené údolé a druzí údolé temnosti.
/.../ A slýchají a vídají v něm hřímanie i
blýskanie a rozličné búřenie a ryky a
kvielenie. /.../ Stojí tam pod jednú temnú skalú člověčie hlava po pleci.
/.../ Buble, hvíždě, pachtuje sebú a mění svój zrak v rozličné obyčeje, že
sě dobřě ďáblu přirovnává.“) Dočtete se tu o moři přikrytém pískem,
o zázračném potoku, ve kterém roste drahé kamení, o zemi, kde je
ustavičná tma, o magnetové hoře, o studnici ve dne studené a v noci
horké, o nevídaných hvězdách, o Mrtvém moři, které v sobě nic ţivého
netrpí (kdo by tomu věřil!).

A ty podivné země plodí ještě divnější rostliny a nesou ještě divnější zvěř. („Vókol moře Mrtvého jsú stromové, na nichž jsú
jablka velmi krásná, a když jě rozřěže, tehda jsú plna popela na znamenie tu lidí propadlých.“) Ať jsou to místa úrodná a poţehnaná,
nebo prokletá a zhoubná, všude si je čeho všímat. („Ale jeden ten kokodril jest dobře sedmi nebo osmi latróv vzdéli a jesti ť žlut
a

črven

vešken

a

má

ť

škaredý

zrak

a

pohlcuje

ť

jiná

zvieřata,

která

popadnúti

móž,

i

lidi

k

tomu.“)

Najdete tu Fénixe i ptáka Noha.
Rostlinný a ţivočišný svět tu není tak oddělen jako u nás. Obrázek ukazuje bavlník – z plodů lezou
malé ovečky obalené vlnou. Jiný strom plodí kachny (zvláště chutné k jídlu). A na zvířatech zase vyrůstají celé
porosty uţitečných věcí, stačí sklízet.
Nejvíc si ovšem Mandeville všímá lidí. Potkává národy
mnoha barev kůţe, obry i trpaslíky, s rozličným počtem údů,
hlav, s tělem všelijak znetvořeným. Psohlavci, bezhlavci,
kentauři, jednonoţci, lidé oboupohlavní. Kaţdý ten lid ţije po
svém vlastním způsobu, dodrţuje vlastní obyčeje, má své vládce, své bohy, své osudy.
Mandeville se jim často diví, ale nevystupuje proti: nechce nic z toho potlačovat, jak
bychom od středověkého křesťana čekali. („Ten veliký kán jest najvěčí pán, ješto v světě
jest, kromě jediného kněze Johana, césaře indiského.“)
Co si s tím počít? Jako bedekr pro dovolenou nám to moc nepomůţe (i kdyţ
– zkoušel jsem tak prochodit slovenskou Polanu a ukázala se nebýt úplně odlišná: i
tam jsou potoky a zvířata a lidi). Mandeville je nepřehledný; ale takový je svět sám!
Kaţdou chvíli se ocitneme před něčím nezvyklým; zaznamenáváme své záţitky do paměti jako do cestovního deníku. Nejsme
v pozici, odkud bychom pro svůj ţivot kreslili přehlednou mapu. Jsme strţeni do víru. A nejsme-li, pak zase
neputujeme. Číst a chodit, vidět a vyrovnávat se s tím; co jiného poradit?
Kdyţ navrhuje Cílek „vydat takovou knihu, kterou by si lidi strčili do baťohu a vzali s sebou na cestu,
a která by po návratu domů byla poznamenána strukturou užívání a stala by se skvrnitým autorským objektem,
zprohýbaným a vonícím po krajině a rozlitém pivu ...“, mluví moţná i o Cestopisu Mandevilově.
Et nos in Arcadia?
Literatura:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cestopis T.Ř. Mandevilla. Přeloţil Vavřinec z Březové kolem r. 1400. Vydal J.Otto, Praha, nedatováno
(1. pol. 20. st.).
Starý, J.; Fischerová, S.: Mýtus a geografie. Herrmann a synové, Praha 2008. (Určeno humanitním
teoretikům.)
Eco, U.: Baudolino.Argo, Praha 2001. (Dlouho jen mnoho řečí jednoho mystifikátora. Ale oni do těch zemí, kde ţijí
jednoroţci a teče řeka kamení, nakonec opravdu dojdou!)
Polo, M.: Milión. Odeon, Praha 1989. (Trochu problematické tím, ţe tam Marco Polo asi opravdu byl. Ale to se mu dá
odpustit.)
Calvino, I.: Neviditelná města. Dokořán, Praha 2007. (Marco Polo a Kublaj chán podruhé; svět je plný měst, byť existuje v
posledku město jediné, totiţ Benátky. Italo Calvino rekonstruuje Milión.)
Ajvaz, M.: Padesát pět měst. Knihovna Jana Drdy – Pavel Mervart, Příbram – Červený Kostelec 2006. (Michal Ajvaz
rekonstruuje Calvinovu rekonstrukci Miliónu. Tuto knihu jsem neviděl, nečetl, moţná ani neexistuje?)
Bájné plavby do jiných světů. Argo, Praha 2010. (Čerstvá novinka, obsahující mimo jiné plavbu svatého Brendana.)
Cesta Kryštofa Haranta z Polžic a z Bezdružic a na Pecce z království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské
a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a sv. Kateřiny v pusté Arábii. Přepsal František Koţík. Panorama, Praha 1988.
(Mandeville český a renesanční, tedy znovuzrozený.)

Pavel Holásek

Co vás čeká v létě? aneb speciální horoskopy na celé prázdniny!
Beran (21. 3. – 20. 4.): Je naprosto

letos povede výjimečně skvěle, a to nejen

v pořádku, ţe se kvůli některým lidem

díky vašim feministickým sklonům, ale

nehodláte měnit, ale na začátku prázdnin

díky vaším úţasným kamarádům/kám,

to zvaţte a přeci jenom povolte,

kteří vám celý školní rok pomáhali

v dobrém a brzo se vám to vrátí. Uţ jen pár dní a pak si

a pomáhat budou uţ do konce ţivota.

odpočiňte od školy, máte na to právo! Udělejte si celodenní

Zaţijete léto plné různých dobrodruţství a lásky. Bohuţel

procházku do přírody, objednejte se na masáţe nebo rovnou

pánové na tom budou hůř. V kaţdém obchodě, do kterého

zajeďte do lázní. Osvoboďte svou mysl a vypusťte z hlavy

budou mít namířeno, nebudou mít jejich velikost, stráví tedy

všechny bouřlivé hádky proţité v posledním týdnu školy.

léto v teplákách a mikině.

Býk (21. 4. – 24. 5.): Vaše období právě

Váhy (23. 9. – 23. 10.): Milé váhy,

nastává! Můţete se konečně po

nenechte se začátkem června rozhodit

dlouhých podzimních, zimních a jarních

krátkými, přitom zásadními výpadky

dnech konečně obléct do plavek. Ale

spojení mezi vámi

pozor! Nezapomeňte, ţe pro býky letos

a těmi, na kterých vám záleţí/záleţelo.

speciálně letí zaříznuté plavky. Takţe pokud jste vyhodili staré

Dokonce ani v letních měsících, kdyţ budete naladěni na

plavky, je na čase buď pořádně přibrat, nebo zajít do

pohodovou a klidnou vlnu, vás nikdo nerozladí. Drţet se při

dětského obchodu s oblečením.

zemi a nevytvářet si iluze se vyplatí. Prozatím aspoň do konce

Blíženci (22. 5. – 21. 6.): Tohle léto je

školního roku a vydání vysvědčení.

vaše! Tedy alespoň pokud se jedná

Štír (24. 10. – 22. 11.): Konečně je léto!

o sbliţování. Podle Venuše a Pluta, je

Všem jste dávali najevo, jak moc se na

jisté, ţe jiţ na začátku června byste měli

něj těšíte a jak horlivě se připravujete na

potkat dívku či muţe svých snů. Bohuţel pro ty, co dělají

večerní oslavy (pařby, ţůrky, grupáče,

reparáty na konci letního období, to neplatí, neboť se musí

atd.). Nejeden kamarád vám bude

učit, aby jejich výsledek mohl ohromovat jejich idoly.

závidět vaši bleskovou regeneraci po kaţdé oslavě.

Rak (22. 6. – 22. 7.): Bohuţel tyto

O prázdninách budete aktivní, šťastní, vysmátí… jednoduše si

prázdniny zůstanete nezadaní, ale hvězdy

to uţijete se vším všudy! Jen si nezapomeňte včas uvědomit,

říkají, ţe budete celý rok zdraví a ţe

kdy začíná škola, ţe v papírnictvích bývají fronty a ţe bez

budete mít mnoho štěstí. V ţádném

přezůvek kolem paní školnice nemáte šanci projít!!

případě si přes prázdniny nekupujte nové

Střelec (23. 11. - 21. 12.): Měli byste si

oblečení, protoţe to vám přinese akorát smůlu. Místo toho

přestat dělat iluze

radši zajděte na Václavák a přispějte lidem bez domova

o krásných známkách či pohodově

a uvidíte, ţe Bůh vámi bude polichocen.

strávených prázdnin někde v lehátku pod

Lev (23. 7. – 22. 8.): Vaše neutuchající

slunečníkem. Bohuţel, někdo to musel

nadšení pro cokoliv a neuvěřitelná výdrţ

schytat a byli jste to právě vy, střelci! Hvězdy ještě

neustálého provokování jsou aţ

neprozradily jak, ale přijde to, nebojte se. Na přelomu konce

přehnaně vtíravé. Červenec a srpen si pro

školního roku

vás připravily pár (dvě) ţivotních zkoušek,

a začátkem prázdnin očekávejte odměnu za přetrpěné

ale také plnou hlavu nápadů na vylepšení a zpestření

období. Budete natolik unavení, ţe se spokojíte i s rekreační

nudného relaxování a povalování se u vody. Nepřestávejte se

cestou kolem republiky v karavanu s ucpaným záchodem.

však vzdělávat ani o prázdninách (nikdo netvrdí, ţe jste to

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.): Pro vás

dělali i po čas školního roku). Ani vašim chuťovým buňkám

nastává období, kdy můţete tloustnout a

nedávejte dovolenou, povzbuďte je exotickým ovocem jako

nikomu to nebude vadit, protoţe vy

je Durian nebo Kiwano. V nejhorším případě se na zahradě

poletíte do vesmíru a ve skafandru nikdo

vašich prarodičů určitě najde nějaká nová genetická

nepozná, jestli máte o pár kilo navíc. Ale

modifikace švestek.

nezapomeňte si s sebou sbalit nějakého plyšáka. Nejen, ţe je

Panna (23. 8 – 22. 9.): Milé dámy ve znamení Panny. Vám se

to jeden z prázdninových trendů, ale také povinná výbava

kosmonauta. A jestli chcete menší radu, neberte si Krtečka,

radikální změny vašeho ţivota. Změnou je

protoţe ten uţ je mezi mimozemšťany trochu ohraný.

myšleno například zakoupení si nového

Vodnář (21. 1. – 20. 2.): Konečně

toustovače, uskutečnění rozhodnutí

vyuţijete svou lásku pro vodu a to nejen

týkajícího se standardního počtu vrstev

proto, ţe se blíţí sluneční dny, ale také

toaletního papíru či obnovení svých účastí

proto, ţe se přihlásíte do plaveckých

na valných hromadách. Jelikoţ se vám v Máji či na sv.

závodů, na kterých byste se podle úhlu

Valentýna nepovedlo ulovit vaši spřízněnou duši do sítě lásky,

padající komety mohli velmi dobře umístit a získat tak šanci

pouţijte radši udici

do budoucích let a stát se třeba delfínem.

a zkuste své oběti nalákat co nejdříve. Po 4. červenci bude

Ryby (21. 2. – 20. 3.): V červenci pro vás nastane čas na

vaše šance nadobro promarněna.
Terka a Verča

Milan Plocek: „Tak kolik tam dáme šroubků? No to je něco

„Pane profesore, máte tam chybu.“ Miroslav Janyš koukne

pro chlapy… tak třeba Beáto.“

a: „No vidíš to, nějak vás zkoušet musím, ne?“

Miroslav Janyš: „Jestli napíšete tři ten vzorec dobře tak

Třída ruší při zkoušení. Lenka Pražáková: „ Kdo si to tam se

pověsím na školu vlajku.“

mnou povídá?“

Miroslav Janyš: „Sakra, já na to nemám nervy. Tady máte

Jakub Brdíčko: „Radúze a Mahulenu zpracoval Josef Šuk –

příklad a počítejte doma.“

totiţ Suk.“

Miroslav Janyš: „Tato operace je dost brutální, ale jiná

Hynek Skořepa: „Los Angeles na svoje velké zemětřesení

moţnost není.“

teprve čeká. Nejezděte do Los Angeles, vzpomenete si na mě.“

Miroslav Janyš: „Vytáhněte si júesbíčko.“ (pozn. myšlen USB

Hynek Skořepa: „Tady mám fotku - blížící se vlna tsunami

port)

a davy indických turistů na pobřeží. Tak voni ti blbci

Miroslav Janyš: „Vysvětlit vám matiku je horší neţ naučit

s prominutím se na to ještě šli podívat. A pak se divěj, že je to

Romy pracovat.“

spláchlo.“

Sláva nazdar výletu, sic jsme zmokli, ale jsme tu! Třídy 6. B, 2. A a 5. B se na týden podívaly do Anglie, země Shakespeara, Harryho
Pottera a magických úkazů v podobě Stonehenge, a přijely nabyté vědomostmi, o které se s vámi chtějí podělit!

5. Jakou rychlostí jede Londýnské oko?

1. Jaké řeka protéká známým univerzitním městem?
a)

Ox

b)

Cam

c)

Temţe

2 Na kolik částí se rozděluje Británie?
a)

4

b)

2

c)

3

a) 5,3 m/s
b) 2,7 m/s
c) 1,5 m/s

7. Kdo postavil Stonehenge?

3. Kdo jsou „Befeatři“?
a)

Místní rekordmani v pojídání hovězího z města
Weybridge

b)

Ošetřovatelé dobytka v Liverpoolu

c)

Průvodci po Toweru

6. Kdy byla vydána Magna Charta Libertatum,?

a)

Druidové

b)

Mykéňané

c)

Není známo

4. Kde kotví válečná loď Belfast?
a)

Greenwich

b)

Londýn

c)

Belfast

a) 1212
b) 1215
c) 1222
8. Které ţeně se říkalo Queen Mother?
a)

Alţběta II.

b)

Victoria

c)

Alţběta

Kotelna v 8. čísle Gympláka uvádí Evu Suchomelovou a Jakuba Brdíčka
Myslíte si, že jste mezi žáky oblíbená/ý?

druhou stranu se u mne projevuje syndrom vyhoření, proti

♀Nevím. Můj tatínek říkal: „Není na světě člověk ten, jenţ by

kterému marně bojuji. Pokud jsem s něčím nespokojený, tak

se zalíbil lidem všem.“ A já jsem tady především v roli učitele.

spíše sám se sebou a s prací jako takovou. Přemýšlel jsem

Mým úkolem není získat si oblibu u ţáků, ale co nejvíce je

o tom, kdybych pracoval na jiné škole. Asi bych těţko našel

naučit. Někomu se zásahy, které dělám, líbí, některým se

tak dobré kolegy a příleţitosti dělat věci, které mne baví.

můţou líbit méně. Domnívám se, ţe kdyţ ţáci během studia

Navzdory tomu, ţe jsem z nich vyčerpaný.

říkají o svém kantorovi, ţe je v jeho hodinách pohoda a klid,

Jste spokojený/a se spoluobyvatelem ve vašem

je to pro něho signál, aby zpřísnil. Studentům moţná

kabinetě?(Jaké jsou její/jeho mouchy, které vám pijí

vyhovuje laxnější přístup, ale kdyţ potom v dospělosti zjistí,

krev?)

ţe jim chybí nějaké informace, jeţ se měli naučit ve škole,

♀Ţádné. Nejsem současný politik. Kdyby se mi na ní něco

uvědomí si, ţe místo volnosti v hodině měli raději intenzivněji

nelíbilo, tak jí to řeknu a nebudu nic řešit přes novináře

studovat, a moţná i ocení učitele, kteří je k tomu nutili. Abych

(smích).

to shrnula: „Oblíbenost mezi ţáky nikterak neřeším.“

♂Určitě jsem. Sice se s Pavlem velmi povahově lišíme, máme

♂Doufám, ţe ne, protoţe kdybych byl oblíbený, obával bych

rozdílné rozvrţení pracovního prostoru a pracovní plochy, ale

se, ţe dělám něco špatně. Samozřejmě, ţe uvnitř kaţdého

myslím si, ţe se zajímavě doplňujeme a je velkou výhodou, ţe

učitele je touha po oblíbenosti, ale musíme si stále opakovat,

nás zajímají stejné věci, a ţe si máme vţdy o čem popovídat.

ţe to není cílem naší práce. Bylo by sice hezké, kdyby mne

Jaké jsou školní akce, na které se nejvíce těšíte, co vám

ţáci měli rádi, ale popravdě řečeno, potom bych se jim asi

přinášejí? Co se vám na nich nejvíce líbí?

začal příliš podbízet.

♀Dobrá otázka. Nakonec se mi vţdy líbí „17. listopad“, ale

Ano, kdyţ to jde, tak mohu být

jeho přípravy mne pravidelně rozčilují,

kamarád, ale narazil jsem spíš na to,

protoţe jsou téměř všichni studenti celý

ţe to nejde, ţe je mezi námi zvláštní

předchozí měsíc tak nějak „mimo“. Těšívám se

hranice. Někdy prostě musí něco

i na školní výlety. Současně mám ale strach,

zabolet, a pak vzniká ta lehce

aby se studentům něco nestalo.

nešťastná neoblíbenost.

♂Popravdě řečeno, kdyţ slyším slova „školní

Váš nejoblíbenější kolega?

akce“ tak mi vţdy naskočí husí kůţe, protoţe

♀Tato otázka není zrovna vhodně

to znamená více stresu. Obávám se, ţe se na

poloţená. Mojí dlouholetou

ţádnou školní akci se netěším. Ani na den

přítelkyní je paní Kříţová, uţ asi třicet

odměn, branný den, ani na představení,

let, ale to nesouvisí s pojmem

protoţe to vţdy pro mne znamená povinnost

„nejoblíbenější kolega“. Mám tady

navíc. Netěšívám se ani na školní výlety. Spíš

spoustu kolegů, které mám moc

totiţ pak sleduji studenty, co všechno je

ráda. Je velmi těţké hodnotit, kdo je

nebaví a jak moc se od nich liším, jak málo se

nejoblíbenější.

s nimi shodnu. Více mi tedy vyhovuje běţný

♂Kdyţ jsem tu otázku v Gymplákovi

dril, při kterém mám jakousi větší jistotu

četl, bylo mi jasné, ţe je to jedna

a klid.

z novinářských podpásovek, která

Jak trávíte svůj volný čas?

má vytvořit nějakou rozepři. Samozřejmě sdílím-li kabinet

♀Většinou s vnoučaty.

s Pavlem, mám k němu nejblíţe. Ale kdyţ mám moţnost

♂Přemýšlím, zda volný čas vůbec mám. Kdybych ho měl více,

poznat nějakého kolegu více, můţe to být člověk z úplně

nejradši bych ho trávil v lese, coţ se bohuţel doposud nedaří

druhé strany školy, z jiné oblasti vyučovacích předmětů, často

nikterak často. Kam bych mohl zmizet, objevovat nová tajná

s radostí zjišťuji, ţe i takovýto člověk můţe být můj kamarád.

místa, prasečí cesty, zajímavé skály. Kdyţ jsem doma, tak se

Můj neoblíbenější kolega je tedy ten, vedle kterého zrovna

mi občas povede přečíst kníţku, na kterou se dlouho těším

jsem.

nebo si poslechnu hudbu. Jako křesťan musím také čas trávit

Jste na škole spokojený/á?

modlitbou, snaţím se, ale i tu v poslední době dosti

♀Ano.

obelhávám.

♂Rozhodně ano. Jsem spokojený s prostředím i s kolegy. Na

Jaké sporty nejraději děláte?

♀Nejsem ţádný velký sportovec. Dříve jsem jezdívala na

se k mému nynějšímu oboru, protoţe mne více bavil neţ

běţkách. Teď preferuji turistiku a ráda jezdím na kole.

matematika.

♂Jestli by se dala zahrnout mezi sporty i turistika, tak ta.

♂Je to pro mne velice těţká otázka, protoţe já ani nevím,

Cyklistiku v poslední době zanedbávám, protoţe jsem zjistil,

zda bych chtěl učit ještě nějaký další předmět, protoţe

ţe raději chodím pěšky, protoţe na kole vše rychle profrčím

zejména tehdy, kdyţ bych ho měl rád, tak bych ho učil nerad,

a radši ho nakonec schovám někde v houští a pak se někam

protoţe mne potom zklamává, kdyţ ţáky nebaví. Naopak si

vydám raději pěšky, neţ abych jezdil na velké vzdálenosti na

myslím, ţe bych rád sníţil počet předmětů, které učím,

kole. Hrajeme s kamarády hru, která se jmenuje Klackobal.

protoţe jich učím aţ moc. Spíše bych rád učil předměty, který

Co byste na sobě změnil/a (jaké vlastnosti vám vadí) a

by se učit nesměly. Spíše bych ţákům nic neříkal a učil

proč?

předměty, kterým se říká nezabudka a zapomněnka… Beztak

♀Já se celý ţivot učím, abych

mám pocit, ţe jste učivem zavalení. Mě

neříkala věci dříve, neţ si je pořádně

třeba hodně baví věci biologie, ale právě

rozmyslím, a abych byla méně

zde se obávám, ţe by mne přestala bavit.

vzteklá.

Jaký předmět nejraději učíte?

Proč učíte?

♀Vţdycky jsem raději učila češtinu neţ

♀Protoţe mne to baví. Já jsem teď

dějepis.

jiţ v důchodu. Uţ bych neučila,

V které třídě nejraději učíte a proč?

kdybych nechtěla.

♂Jsou třídy do kterých chodím vysloveně

♂Pokud si mohu aspoň trochu

nerad, ale to nemusí být způsobeno třídou,

stanovit, co ve třídě učím, tak je to

ale mnou, protoţe tam učím látku, kterou

pro mne učení zajímavé, protoţe

nemám rád. Můţe to být také způsobeno

např. v Základech společenských věd

tím, ţe jsem třídě něco slíbil a vím, ţe to

se musím učit stále něco nového

nebudu moci dodrţet. Nerad chodím do

a to mne velice motivuje. Navíc mne

tříd, kde jsou ţáci nesmírně pohodlní,

v nich motivuje tolik různých oborů,

chtějí si čas pouze odsedět a jen opisovat

z kterých jsem v podstatě vystudoval

věci z tabule.

jenom jeden. Za druhé to je velká

Co byste popřál/a škole k 65. výročí?

výzva a já mám rád takové výzvy. A

♀Aby měla dostatek ţáků, kteří by se
chtěli skutečně učit.

za třetí je při práci legrace a navíc je
to spojeno i s určitou mírou hraní, a já, kdyţ mám stanovený

♂Protoţe i já do školy patřím, tak bych si sám sobě přál,

scénář, tak mne docela herectví baví, ale jsem poměrně

abych přeţil a aby nás všechny neopouštěla chuť pracovat

špatný improvizátor. Můţu říci, ţe určitá míra komediantství,

dál. Škola vţdy stojí na učitelích, takţe bych jí popřál opravdu

která ve mně je, se neustále prolíná s rolí učitele. Je mi asi

jenom lidi, kteří rádi učí a cítí v sobě energii. To je totiţ

profese šita na míru, ačkoli se stoprocentně nesjednotí s mojí

jediné, co by ji mohlo pomoci.

povahou, je tam opravdu velmi mnoho věcí, které mi stále

Co byste popřál/a popř. poradil/a Gymplákovi?

něco dávají.

♀Abyste si udrţeli úroveň, kterou máte. Přeji vám mnoho

Jaký další předmět byste, kromě těch nynějších, chtěl/a

úspěchů a také, aby informace, jeţ uvádíte, byly pravdivé

ještě učit?

a objektivní. Jinak vám musím gratulovat k vítězství v kraji.

♀Původně jsem chtěla učit matematiku a fyziku, a pak jsem

♂Aby redakci vydrţela chuť, kterou obdivuji, a kterou trochu

se nějakým řízením osudu dostala k češtině. To ale

závidím, protoţe ji uţ sám tolik nemám. Přeju vám, aby se

neznamená, ţe bych se na technické obory nedostala. Pouze

práce stala přínosnou i do něčeho dalšího, abyste ji dokázali

jsem se v průběhu středoškolského studia rozhodla zaměřit

zuţitkovat například i na vysoké škole.
Jaký je rozdíl mezi Andami a Kordillerami?

Závěrečný kvíz

♀Andy jsou v Jiţní a Kordillery v Severní Americe.

Kdo to byl Paša Soliman?

♂Kordilliery jsou páteří jiţní Ameriky, jihoamerické pohoří.

♀Nevím.

Existují Andamanské ostrovy, ale nejsem si jist, zda to

♂Netroufám si.

s Andami souvisí.

Jmenujte tři Krokovy dcery.

Kdo nazpíval známou českou píseň Trezor?

♀Kazi, Teta, Libuše.

♀Nevím. V hudbě mám naprosté mezery.

♂Kazi, Teta a Libuše.

♂Opravdu nevím.

Kde byste hledal/a Zbiroh?

Jaký je rozdíl mezi ovací a ovulací?

♀Západně od Prahy.

♀Ovace je oslavování někoho a s ovulací se setkáme

♂Zbiroh se nachází asi na jih od Prahy, někde ve

v biologii u vajíček.

středočeském kraji.

♂Ovulace se týká procesu dozrávání vajíčka v děloze a ovace
znamená oslavu člověka.

Vysvětlete: relevance závažnost, důležitost, právní

♀Nevím.

platnost termínu

♂Netroufám si tvrdit.

♀Kdyţ je něco irelevantní, tak to je mimo mísu. A kdyţ je

Co to je ICQ?

něco relevantní, tak to musí odpovídat.

♀Nevím.

♂Souvislost, něco se k sobě opravdu hodí.

♂To je jakási přihlašovací adresa na internetu, přes kterou se
dá komunikovat, jak funguje nevím.

Roste mumulatka japonská skutečně v Japonsku?

Správné odpovědi
Paša Soliman vedl Turky proti Ludvíku Jagellonskému v bitvě
u Moháče.
Tři Krokovy dcery se jmenují Kazi, Teta, Libuše.
Zbiroh najdeme jihozápadně od Prahy.
Kordillery a Andy jsou geologicky jedno a totéţ pohoří. Andy
jsou pouze pojmenováním pro Kordillery v jiţní Americe.

Písničku Trezor nazpíval Karel Gott.
Ovace: veřejně a nadšeně vyjádřená pocta X Ovulace:
okamţik, kdy dojde k uvolnění zralého vajíčka z vaječníku.
Relevance - závažnost, důležitost, právní platnost termínu
Mumulatka japonská je vymyšlená houba. Neroste tedy
nikde, ani v Japonsku.
ICQ je software pro instant messaging využívající protokolu
OSCAR. Jinými slovy, slouží komunikaci přes internet.

Eva Suchomelová

1-

Jakub Brdíčko

1-

Rozhovor s oběma kantory byl velice příjemným záţitkem. Ze samé euforie jsem ale kaţdému zapomněl poloţit alespoň
jednu otázku. Nemyslete si tedy, ţe jejich absence je způsobená neochotou dotazovaných reagovat, ba naopak, vše šlo jako po
másle.
Profesorům, kteří se v tomto školním roce nedostali do Kotelny, bych rád vzkázal, aby se ničeho nebáli. Nezapomněli jsme
na vás. Velmi se těšíme na krátký výslech i právě s vámi hned po prázdninách.
A co bude aţ učitelé „dojdou“? Nechte se překvapit, i to máme pořádně promyšleno.
Michal Blaţek

Milí gympláci a gymplačky!
Léto se blíţí neuvěřitelnou rychlostí, a i kdyţ se to nechce věřit, je tu červen, poslední měsíc
tohoto školního roku, a s ním i nová, tentokrát prázdninově nabušená móda.
Pro speciální letní příleţitosti budoucích dvou měsíců vám přinášíme naprosto jednoduchý
model plný nejnovějších trendů. Jeho základem je hnědá květovaná sukně po kolena s bílým
potiskem nejrůznějších kytiček. Barevný kontrast doplní sněhové tílko, evokující svěţí letní
den. Naprostou nezbytností jsou pak výrazné korále s nejrůznějšími odstíny čokoládových
barev a bílé hodinky, díky kterým budete všude na čas. Před chladnějšími večery vás pak
spolehlivě ochrání lehká plátěná khaki bundička na knoflíky. Béţové střevíčky na podpatku
jsou pak tou pravou trefou do černého!
Sněhulína a Zlobričátko

A co nás čeká v novém školním roce? Především nové rubriky a celkově lepší promyšlenost v kompozici časopisu.
Předběţně pro vás připravujeme čtyři nové sloupky:


KOUTEK POEZIE



VYJÁDŘI SE!



POZNÁŠ UČITELE?



POD LUPOU
Nic konkrétního však k rubrikám neprozradím. Dočkáte se ale také inovací některých článků. Především Kotelnu
jsme se rozhodli ještě více okořenit.
A kdo ví? Třeba s novým grafikem přijde do Gympláka i nová vizáţ.
Domnívám se, ţe nás toho čeká opravdu mnoho.
Těšte se!
Michal Blaţek

Správné výsledky rubriky Testy & Kvízy: Řešení: 1b, 2a, 3c, 4b, 5b, 6a, 7c, 8c

