Ufologové a čtenáři školního roku 2011 – 2012,
jak jste si jiţ mohli všimnout v minulém měsíci, školní časopis Gymnázia Ústí nad Orlicí, známý po celé Mléčné dráze,
pokračuje pod taktovkou „nové generace“ nadále. Očekávaně přináší pár změn kosmických rozměrů. Zaprvé, máme nové rubriky a některé můţete nalézt jiţ v tomto čísle.


VYJÁDŘI SE! – Tento sloupek jsme se rozhodli vydávat především na přání mnohých profesorů, kde budou (nejen) ţáci
a moţná i učitelé vyjadřovat svůj naivní či odborný názor na aktuální dění ve škole, městě, státě či ve vesmíru.



POD LUPOU – Rubrika bude mít mnoho podob. Uţ teď vím minimálně o dvou, které bude střídat. Buď vás seznámíme
s nějakou zvláštní osobností z historie, literatury či z Marsu, a nebo vám přiblíţíme ţivot jednoho z kantorů. Koho by
nezajímalo, kolik bot vlastní Kateřina Kollertová, jak moc dobrý bramborový salát umí uvařit Maria Kuběnková, jaká je
nejoblíbenější kniha Jakuba Brdíčka nebo kolik stojí ubytování v nejslavnějším hotelu mezi gymnazisty; v hotelu Jitřenka?
To a mnohem více se dočtete právě zde!



POIÉSIS – neboli básnictví či poezie. Připomínám, ţe i ty můţeš zaslat své zamilované verše, vytvořené například při
hodinách biologie a astronomie, na email: gymplak@gymuo.cz.



DENÍK MATURANTKY – netřeba rozvíjet.
A zadruhé; opět jsme se o nějakého toho redaktora rozrostli. Co je ale nejdůleţitější? Přešli jsme na zcela nový

intergalaktický systém Gympláka! Budete ho sice moci spatřit kaţdý měsíc, jako dříve, ale pouze ob měsíc vyjde klasické pozemní
číslo. Ostatní čísla nahradí méně objemný speciál, který vţdy dostojí svého jména a bude opravdu pokaţdé něčím speciální.
Přeji co nejpoklidnější přípravy k oslavám 17. listopadu a co nejméně starostí v běţném ţivotě.
Nechť vás provází síla.
YODA

A je tady nový školní rok a s ním i nová - opět originální móda.
Tentokrát dáváme příleţitost i VÁM - našim čtenářům. Máte jedinečnou šanci
poslat nám svoji fotku oblíbeného modelu, kterou odborná porota zhodnotí,
pochválí a popřípadě navrhne nejrůznější vychytávky a zlepšováky, zeštíhlovače
a svalováky.
Vintage styl je opět v kurzu! Základem kaţdého správného podzimního
outfitu je bílý vzdušný top s přitaţlivým vzorem, v našem případě
posetý červenými a modrými drobnými kvítky. V chladnějším říjnovém počasí se
bude hodit světle šedá „sepraná“ bundička s nápaditými bronzovými knoflíky.
Celkový dojem pak podtrhnou dţíny tmavě modré barvy a prostředí, v němţ se
budete pohybovat.
No a teď uţ je to opravdu jenom na vás! Fotky můţete posílat na
adresu: gymplak@gymuo.cz. Těšíme se na vaše nápady.
S módou Zlobricatko a Sněhulína

Nikdy nelechtej spícího draka
Kaţdý někdy potřebujeme uniknout z tvrdé a kruté reality (muhaha) do
světa snů, fantazie. Mně k tomuto účelu vţdycky slouţil svět Harryho Pottera.
Fanoušci tohoto fenoménu mi určitě dají za pravdu, ţe nejsem jediná, kdo v den
jedenáctých narozenin čekal na dopis z Bradavic.
Tento rok byl pro fanoušky potterovské ságy zároveň radostným
i poněkud smutným a to především díky zfilmování poslední knihy. Pro mne
osobně to bylo poněkud zklamání, to sem ale teď nepatří. Chtěla jsem se s vámi
podělit o pár faktů ohledně Harryho a jeho světa, které moţná nejsou zas aţ tak
známé.
- Ve španělském vydání Harryho Pottera došlo k chybnému překladu, takţe Neville Longbottom měl místo ţáby ţelvu.
- V průběhu natáčení hrálo Voldemorta celkem 6 různých herců, aţ od čtvrtého dílu to byl Ralph Fiennes.
- Nejméně výnosný HP film vydělal o devadesát milionů dolarů víc neţ nejúspěšnější díl Stmívání.
- Herečce, která hrála Ufňukanou Uršulu, bylo v době natáčení filmu 37 let a byla tak nejstarší představitelkou některého ze
studentů.
- J. K. Rowlingová je první, kdo se stal díky psaní knih bilionářem.
- Fred a George Weasleyovi mají narozeniny prvního dubna, tedy na apríla.
- Heslo Školy čar a kouzel v Bradavicích zní: Draco Dormiens Nunquam Titillandus, coţ znamená Nikdy nelechtej spícího draka.
MAHU
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Tajenka: ………………………………………………………………..
Marie Vodičková

Trocha kultury v páteční podvečer…
Byl pátek večer 30. září - tak tak jsem stíhala, ale přeci jen jsem nakonec dorazila včas na první představení Orlické Thálie
do Roškotova divadla. Tato soutěţ ochotnických souborů uţ v Ústí nad Orlicí běţí třetím rokem a naštěstí se sehnalo dost peněz
i letos, aby mohla pokračovat tahle úspěšně započatá tradice.
Ještě neţ začalo dnešní představení, bylo na pořadníku vyhlášení výsledků z loňského roku. Jednotlivá vystoupení
kaţdoročně hodnotí diváci, a proto je cena pravým odrazem divácké spokojenosti, a ne názorem profesionálních porotců. Ze čtyř
souborů, které se loni přehlídky zúčastnily, přijeli zástupci dvou z nich a mezi nimi byl i konečný vítěz. Cenu Hynka Viceny si domů
odvezl Divadelní soubor Eduarda Vojana z Brněnce, který předvedl excelentní výkon v inscenaci „Maryša“.
Znovu se do Ústí podívala i sama představitelka Maryši, paní Sylva Jeţová, a spolu se svými divadelními kolegy přebírala
ocenění. Po představení jsem se jí zeptala na její dojmy z úspěchu:
Jak hodnotíte svůj úspěch na Orlické Thálii?
Je to vlastně rok zpátky, co jsme tady hráli Maryšu. A je to skvělý pocit, protože se teď už skoro rok
nehraje a tímhle prostřednictvím s námi to divadlo žije dál. Bylo to úžasné, velmi silné představení,
myslím, že to je to nejlepší, co jsme kdy v našem divadelním souboru vytvořili. Snad se na ni bude
dlouho vzpomínat.
Jak vzpomínáte konkrétně na Ústí a na místní publikum?
Je to opravdu už dlouho, ale mám pocit, že tady bylo plno. A divadlo, zázemí máte moc pěkné, takže se
tu hraje velmi dobře.
Letošní Thálii zahájilo ochotnické divadlo Brod z Uherského Brodu s lidovou veselohrou „Slovácko sa
súdí“. Hned jak herci nastoupili na jeviště, všude bylo plno smíchu, zpěvu a slivovice. K tomu jim hrála
ţivá muzika, která celé vystoupení hezky doplňovala. Myslím, ţe diváci se hravě přenesli přes nezvyklé
slovácké nářečí a doufejme, ţe se nenudili. Hodnocení to jen potvrdilo - ani jeden hlas v nádobce „Nelíbilo se“. Po skončení
představení jsem poţádala pana Romana Švehlíka, reţiséra uherskobrodských ochotníků, který ve hře rovněţ ztvárňuje několik rolí,
aby se s námi podělil o čerstvé záţitky z ústeckého jeviště:
Jak zvládáte hraní pod svou vlastní reţisérskou taktovkou, jak si své role uţíváte?
Při této hře to už moc nevnímám (smích) (slivovice na pódiu bylo opravdu dost - pozn.
redakce). Tuto hru jsem režíroval tak, že jsem na jevišti nestál a pak jsem se nějak vklížil do
představení. Vzhledem k tomu, že každý hrajeme typy, které jsou nám strašně blízké, hrajeme
téměř sami sebe nebo to, co vidíme ve svém okolí, tak je to velmi přirozené a nevadí to. V jiných
hrách už by to asi vadilo.
Jak se vám hrálo v Ústí, co říkáte na zdejší prostory, diváky, atmosféru?
No máte krásné divadlo a krásný výtah (smích). A hrálo se nám dobře, ačkoli ze začátku jsme
byli trochu nejistí, jestli rozumíte. Chápeme, že u publika, které nemusí tolik vnímat text, protože
mu dobře rozumí, je ten smích možná větší, hurónštější. Protože u nás už ty narážky jsou tak
zaběhlé, tak známé že na ně každý čeká, každý je cituje.
Zbývá mi tedy uţ jen popřát „zlomte vaz“ dalším soutěţním představením a drţet palce Slovácku, aby si vysúdilo dobré
umístění.
mkod

Říjen – měsíc babího léta
O babím létě jsem sice psal jiţ u měsíce září, ovšem teprve v říjnu přichází babí léto ve své nejtypičtější podobě –
s mrazivými zamlţenými rány a přes den pak s jasnou oblohou a dalekými rozhledy. V chladném vzduchu je totiţ mnohem lepší
viditelnost díky nízkému obsahu vodní páry.
I v nejteplejších oblastech naší republiky končí v říjnu hlavní vegetační období, tedy období s průměrnou denní teplotou
0

vyšší neţ 10 C. Tato teplotní hranice je v přírodě nesmírně významná. V chladných polárních krajích a ve vysokých horách, tam kde
0

průměrná teplota ani po jeden měsíc nepřekračuje 10 C, nemohou jiţ růst stromy a začíná tam bezlesá tundra.
A jak se v říjnu ochlazuje, země se (jak říká lidová pranostika) zavírá. Taky se říká, ţe říjen k zimě hlavu kloní. Jedna z dalších
pranostik tvrdí, ţe je-li v říjnu mnoho ţaludů a bukvic, bude zimy víc. Toto tvrzení se však nezakládá na pravdě, protoţe mnoţství
semen lesních dřevin je řízeno jinými faktory. Většina našich dřevin má nějaká semena kaţdý rok, ovšem výraznější úroda se
dostavuje jen po několika letech, coţ je u dubu a buku dobře patrné. V přírodě je to totiţ moudře zařízeno. Kdyby bylo semen kaţdý
rok stejné mnoţství, namnoţili by se semenoţraví ţivočichové do takového počtu, aby jim semena akorát vystačila k obţivě. Ţádná
semena by pak uţ nezbyla k tomu, aby z nich vyrostly malé semenáčky stromů. Kdyţ však je úroda semen nepravidelná, v hubených
letech zvířata hladoví a mají méně mláďat. Zato v semenném roce se mají dobře, mláďat přeţije víc, ale nikdy jich není tolik, aby
stačila seţrat všechna semena. Úroda semen se samozřejmě liší také oblast od oblasti, zvířata se za potravou často stěhují, někdy
i hodně daleko. Stěhují se však nejen za potravou, ale také za příznivějšími ţivotními podmínkami vůbec. Říjen pak je měsícem
velkého ptačího stěhování, které ovšem pozvolna začalo uţ mnohem dřív, začátkem srpna. Ptáci ze severu Evropy tehdy letí k jihu.
Proto v říjnu hojně sedávali ptáčníci na svých čihadlech a líčili na stěhovavé ptáky různé pasti, nebo třeba vějice. To byly větve
s chutnými bobulemi pomazané lepem vyráběným z plodů jmelí a lněného oleje. Pták sletěl za lákavou potravou na zem, vějice se
mu přilepily na křídla o on uţ neodletěl. Odtud nám do dnešní doby zůstalo pořekadlo „chytit někoho na vějičku“.
Pro většinu našich předků, lid selský, však byl říjen stejně jako předchozí měsíce především dobou neustálé polní práce.
Sklízeli řepu, zelí, brambory. Úplně nejtypičtější je však pro říjen sklizeň vína, coţ pranostika vyjadřuje vytříbenou zkratkou: „Říjen –
hrozen shozen“. V říjnu se také na pole vozil hnůj, předpoklad dobré úrody v příštím roce.
Chudobní lidé, kteří ani ten kousek pole neměli, získali koncem října zvláštní právo, nazývané havelské (16. 10.) či
vendelínské (20. 10.). Toto staré právo mělo svůj původ v době trojpolního hospodaření, kdyţ se na polích střídaly ozim (ozimé
obilí), jař (obilí vysévané na jaře) a úhor (půda ponechaná obvykle jednu sezónu ladem) a na venkově bylo u nás trpěno ještě
v polovině 20. století. Na základě tohoto práva bylo moţné bez omezení vyhánět dobytek na jiţ sklizené zemědělské pozemky, a to
bez ohledu na to, komu patřily. Dobytek si tam sám našel ještě leccos k snědku, coţ mu pomohlo přeţít zimu. Krmiva pro dobytek
byl totiţ zvlášť v chudých rodinách nedostatek a počty zvířat se na zimu redukovaly na minimum. Ne nadarmo byl tedy svatý
Vendelín patronem pastýřů.
Vyprávění o měsíci říjnu je pak třeba zakončit obdobím velkého hodování – posvícením. To probíhalo v době, kdy se polní
úroda odstěhovala do sýpek, stodol, sklepů a komor. Kdysi se slavilo několik dní a oslava to byla po celoroční dřině jistě zaslouţená.
Osvícený císař Josef II. si však koncem 18. století myslel, ţe tak dlouhá oslava by mohla být pro jeho stát ohroţující. Zkrátil tedy svým
nařízením dobu trvání posvícení na pouhé dva dny – neděli a pondělí. Na Moravě, třeba na Hané, se posvícení říkalo hody a mně se
vybavuje kousek tamější patřičně veselé a rozpustilé písničky: „To só hode, naše hode, poďme stará do hospode...“.
Ovšem asi by bylo lepší zakončit říjnové povídání něčím trošku uhlazenějším. Tedy, vzdělaný zeman Evermod Jiří Košetický
ve své mravoučné knize z roku 1690 napsal:
Říjen dává víno, ptactvo, zvěř i husy, zato nejvyššímu (Pánu Bohu) chválu vzdáti se sluší.
Uţívejme proto říjnových darů s mírou a v pokoře, abychom dobře ţili a zimu bez nesnází přečkali.
Hynek Skořepa

Zápisník zapadlých IX
Gilbert Keith Chesterton (1874 - 1936)
V létě jsem zaţil dvakrát obdobný šok – při vstupu do většího knihkupectví
v Pardubicích a při dlouho odkládané návštěvě místní městské knihovny: obojí zaplněno nově
vycházejícími knihami v lesklých obalech nejlépe se zlatými či stříbrnými písmeny, uţ zvenčí
k nepřehlednosti stejnými a i uvnitř – kdybych se je odváţil otevřít - nejspíš zcela tuctovými.
Věk knihy neskončí internetem, ale nakladatelským boomem. Inflace ducha.
I zachtělo se mi něčeho starého, dobrého, známého, zcela klasického, zachtělo se mi
Chestertona: v regálech knihovny nebyl. (V katalogu ovšem ještě ano, skrývá se snad vzadu
v zapadlých policích?)
Lze ale v Zápisníku zapadlých uvádět předního autora britské literatury? To uţ
bychom tu mohli psát i o těch nejprofláknutějších postavách … Jenţe: rozsáhlou dotazníkovou
akcí u vyučujících češtiny i angličtiny jsem zjistil, ţe o Chestertonovi psát klidně mohu. Ve
školních lavicích se prý s jeho jménem prakticky nesetkáte. Dovolte tedy, abych vám svého
snad nejoblíbenějšího spisovatele představil.
Snad nejvíc se k úvodu do chestertonologie hodí tahle jeho formulace: „Teď já udělám revoluci, ne francouzskou, ale
anglickou revoluci. … Francouzové táhnou pohromadě proti městské tvrzi; Angličan táhne do okolí města a sám. Ale já obrátím svět
vzhůru nohama. Obrátím se sám vzhůru nohama. … Moje revoluce však skončí jako vaše, jako revoluce země na svatém, šťastném
i
místě – na nebeském, neuvěřitelném místě – na místě, kde jsme byli dříve.“ Chesterton staví věci na hlavu, aby zůstal(y) při starém.
Z krizí svého mládí („mrak seděl na duši“) vyšel uzdraven: z chaosu moderního světa se vrátil k řádu aţ středověkému, ze všednosti
k okouzlení, z propastí dekadence na solidní, pevnou půdu romantiky. Stačí si uvědomit, kolik poetického skrývá naše nejbliţší okolí:
„Pan Chesterton mi rozsvítil/hlavu jako lampu na plyn ...“, zpívá Jiří Suchý. Tím není myšlena lampa stolní propanbutanová, ale
veřejné pouliční osvětlení: s poezií začínáme na nejbliţším rohu. Takový člověk pak „o vlasy už nestará se/a diví se světa kráse/vidí
plno jinejch věcí/a to za to stojí přeci!“. Jsou to hlavně Ohromné maličkosti, postřehy o běţných věcech našeho okolí, které nejen na
ii
Suchého tak zapůsobily. Tolkien zmiňuje zázračné chestertonovské slovo MOOREEFFOC . Sedíte uvnitř kavárny a čtete si pozpátku
nápis na dveřích: rázem se ocitáte v pohádkovém světě; vidíte tytéţ věci, ale z druhé strany. Vidíte, co jste nikdy neviděli. A není to
za horami, ale všude kolem vás. Chesterton znamená především návrat domů.
A nejde o pouhý únik od nehezké reality k několika poetickým maličkostem. Chesterton mluví (v souvislosti se
středověkem) o „světě, který byl konečně očištěn. … Květiny a hvězdy získaly zpět svou prvotní nevinnost. … Neboť i sama voda byla
umyta. Oheň byl očištěn jakoby ohněm. … To vše je jakoby nově vytvořené a očekávající nové jméno od někoho, kdo má přijít je
iii
pojmenovat.“ Není na světě věci, která by nemohla být takto znovu uzdravena. Chesterton přináší vysvobození ze vší skepse, která
se na moderního člověka hrne. Takových úniků jsme však zaţili! Recept na radost – nechá se ještě někdo přesvědčit?
Jenţe Chesterton přesvědčivý je. Jako nikdo jiný je schopen vidět vţdy obě strany mince. Hlásá-li často zlatou střední
cestu, je to cesta mezi napjatými krajnostmi. To se ukazuje v jeho nejsilnější zbrani, kterou je paradox. Z těch výroků se dají dělat
iv
(a taky dělají) celé knihy: „Tato celá hluboká látka se musí vyjadřovat krátkými a nedokonalými větami.“ „Nedovedete-li se najednou
v
něčemu smáti i věřiti tomu, nemáte co dělati ve středověku. Nebo, co se toho týče, na světě.“ „Kdo se na něco dívá devět set
vi
devětadevadesátkrát, může být naprosto klidný; podívá-li se na to potisící, je ve strašném nebezpečí, že to uvidí poprvé.“ „‚Kdo ztratí
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svůj život, nalezne jej‛ - to není mystická průpověď pro světce a hrdiny. Je to praktický pokyn pro námořníky nebo horolezce.“ Nejde
ale vůbec o rádobyduchaplné troušení bonmotů: paradoxy tu mají vţdy své místo; uzavírají nebo sklenují jako úhelný kámen určitou
myšlenkovou stavbu.
Jeden z paradoxů, který by mohl být řečen o samotném Chestertonovi, by říkal, ţe věci vyjadřoval jak málomluvně, tak
mnohomluvně. Často zároveň. Najdete u něj jak ony kratičké věty podobné náhlému zablesknutí, kde je několika slovy řečeno
všechno, tak naopak pasáţe aţ zdlouhavé, rozvleklé, kde jen trpělivý čtenář po mnoha stranách dojde aţ na konec úvahy. Ale dojde
tam vţdy! Chestertonovou chloubou je jeho důkladnost. Není tématu, o němţ by nerozvinul teorii. Sebenepatrnější nápad sleduje
s velkou dychtivostí. Nepřejímá vnějšková povrchní klišé: míří vţdy na kořen věci. Některé pointy prozrazuje ihned, jiné si nechává na
konec: ale můţete si být jisti, ţe přijdou. Chcete příklad? Většina Čechů si prý (podle novin) myslí, ţe „je cosi mezi nebem a zemí“.
Takové myšlenkové mlhavosti by se Chesterton nikdy nedopustil. Bere sám sebe za slovo; jeho myšlenky jsou vţdycky ostré jako
obrysy dětského tiskátka. Co načne, vţdycky dořekne. Tradice staré dobré rétoriky, slavných veřejných proslovů a rozsáhlých
novinových úvah tu ţije naplno.
Je-li zařazován do nějaké literární škatulky, byla by to škatulka humorista. V očích mnoha čtenářů by ho to mohlo předem
sniţovat (tragédie je přece závaţnější neţ komedie), v očích jiných vzbuzovat očekávání, ţe se snadno a oddechově pobavíme.
Zábava to opravdu je, ale – stejně jako u paradoxu – ne samoúčelná. Chesterton neţertuje, aby nakrátko zpestřil jinak nudný
a neveselý svět; ţertuje, protoţe tím objevuje, jaký svět opravdu je! „Člověk, který vidí podstatnost věcí, jest vtipkař – a kalvinista.
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Člověk, který vidí nepodstatnost věcí, jest humorista – a katolík.“ Humor nezlehčuje lehkomyslně věci, jeţ jsou samy o sobě závaţné
a důleţité; ukazuje jejich – téměř vţdy přítomnou – druhou, neméně skutečnou stránku. Na začátku jsme řekli, ţe Chesterton
spatřuje svět jako nevšední a zároveň dobrý. Nyní můţeme dodat – a veselý!
Zaznělo tu – moţná dost nečekaně – slovo katolík. Chesterton je určitě jedním z nejznámějších konvertitů a apologetů
křesťanství; a to navíc (na Angličana nečekaně) katolictví. Obhajuje katolictví právě pro to všechno, co jsem výše napsal o něm
samotném: pro odpor k modernímu pesimismu, pro paradoxnost („Jakožto Člověk jsem hlava stvoření. Jakožto člověk jsem hlava
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hříšníků.“ ) , pro určitost a důslednost nauky, pro smysl k neváţnosti („Způsob řeči, jakého užíval Kristus, … je pln velbloudů
x
skákajících uchem jehly a hor vrhaných do moře.“ ). Stará veselá Evropa s dobrodruţstvím, zpěvy a vínem má své ukotvení, svůj střed,
xi
svou pevnou skálu zde („Čep dogmatu přesně zapadal do otvoru světa.“ ) . Kdo kritizuje křesťanství jako iracionální, pochmurné

a uťápnuté, ať se seznámí s Chestertonovým křesťanstvím rozumovým, ţertovným a dobrodruţným. Bylo by moţné mu vytýkat, ţe
je jeho pojetí neobvyklé. Nelze mu ale upřít, ţe je mimořádně přesvědčivé.
Při probírání Chestertonovou beletrií mě najednou udeřila do očí zvláštní věc: skoro všichni jeho hrdinové bojují, dokonce
doslova se zbraní v ruce. Většinou uţívají meče: Adam Wayne (Napoleon z Notting Hillu), Patrick Dalroy (Létající hospoda), James
Turnbull a Evan Mac Ian tak bojují opakovaně proti sobě (Koule a kříţ), kordem šermuje Gabriel Syme (Anarchista Čtvrtek).
U Michaela Herna je to divadelní oštěp (Návrat Dona Quijota). Dostane se však i na zbraně moderní: Innocent Smith střílí po lidech
z revolveru (Muţ, který byl příliš ţivý), Humphrey Pumpa pouţije ručnici (Létající hospoda), z pušky vystřelí i John Hume (Klub
zneuznaných muţů). Horne Fisher nejprve svede šermířský souboj, aby následně odpálil raketu (Muţ, jenţ věděl příliš mnoho). Zcela
zvláštní (totiţ nemoţné) zbraně potom volí hrdinové Povídek o dlouhém luku. Co je však hlavní: nejde ani tak o to, čím bojují, jako
o to, ţe je tu za co bojovat. Chesterton si tu neléčí nějaké své komplexy člověka, který by kuřeti neublíţil, ale neustále o tom sní. Ne,
jde tu o nasazení, odvahu za některé věci skutečně zaplatit a ne spokojovat se s kompromisy.
Chesterton sám nebyl menším bojovníkem. Kromě občasné spisovatelské činnosti byl především novinářem, a to
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novinářem velmi břitkého pera. Jeho názory formulované v tisících sloupků a dalších textů jsou moţná pouhá slova, ale konkrétní,
promyšlená, nesmlouvavá. Chesterton se neuzavíral do jakéhosi ideálního světa: díval se okolo sebe, pranýřoval společenské
a politické nešvary, navrhoval i vlastní politická řešení. Jeho humor tu často přechází v satiru. Coby obecně známý řečník pronesl
mnoţství veřejných projevů, zúčastnil se snad stovek veřejných polemik (např. s G.B.Shawem nebo H.G.Wellsem). Kniha Muţ, jenţ
věděl příliš mnoho je příběhem člověka, který nahlédl do politiky zevnitř, a rezignoval – téměř.
Kdyţ se potom díváme, jak byl kdy Chesterton chápán a přijímán, lze i tu nalézt zvláštní paradox: je chválen i kritizován
z obou stran: coby pravičák i levičák, konzervativec i člen avantgardy, zastánce řádu i klaun, převracející vše na hlavu, zvěstovatel
rozumu i nonsensu. Jak říká sám Chesterton o křesťanství, je-li nějaká věc takto rozporná a všestranně protikladná, je to moţná tím,
ţe je zcela normální.
Týká se to i jeho přijetí u nás. Jestlipak víte, ţe takový Karel Čapek si Chestertona váţil víc, neţ jakého jiného spisovatele?
V Čapkově díle je jeho vliv jasně zřetelný, málem ţe z toho Čapek vychází, jako plagiátor – a přitom Čapkův pragmatismus by byl
Chestertonovi zřejmě cizí a protivný. Chestertona přijímali kabaretiéři (Werich, Bass nebo uţ zmiňovaný Suchý), poetističtí básníci,
levicoví intelektuálové – ale naopak i konzervativní kruhy církve římskokatolické (Timotheus Vodička). Chesterton byl milován
a zatracován, ale nezůstal zapomenut, působil. Bude tomu tak i nadále?
Rozhodnete-li se Chestertona číst, lze snadno začít jeho detektivkami s Otcem Brownem (vyšly v řadě souborů).
Vyšetřovatelem zločinu je tu malý nenápadný kněz; neřeší ovšem záhady pomocí zjevného Boţího vnuknutí, ale díky své důvěrné
znalosti obyčejných lidí. Detektivní zápletky najdete i v Klubu podivných živností, Paradoxech pana Ponda nebo Klubu zneuznaných
mužů. Rozsáhlejší, v jistém smyslu ústřední texty jsou Anarchista Čtvrtek a (zpravidla v jednom svazku) Napoleon z Notting Hillu,
Létající hospoda a Návrat Dona Quijota. Z úvahových knih začněte Ohromnými maličkostmi či Obranami, zásadním dílem je
Orthodoxie, případně Nesmrtelný člověk, zajímavé jsou ţivotopisné knihy: Svatý František z Assisi, Svatý Tomáš Akvinský nebo
Bernard Shaw.
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V současné době rozebírá Chestertona a jeho recepci nejen u nás Jan Lukavec. A – abych si ohřál vlastní polívčičku –
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k rozsáhlým úvahám inspiroval Chesterton i mě (Pohádková biologie podle G.K.Chestertona ).
iG.K.Chesterton: Muž, který byl příliš živý. Praha: Rozmach, 1925, s. 146.
iiJ.R.R.Tolkien: O pohádkách. In Netvoři a kritikové a jiné eseje. Praha: Argo, 2006, s. 165.
iiiG.K.Chesterton: Sv. František z Assisi. Alverna, 1993, s. 28-29.
ivG.K.Chesterton: Sv. František z Assisi. Alverna, 1993, s. 66.
v G. K. Chesterton: Loutkové představení. In Bouře a úvahy. Praha: Aventinum, 1927, s. 25.
vi G. K. Chesterton: Napoleon z Notting Hillu. Praha: Odeon, 1985, s. 18.
viiG.K.Chesterton: Orthodoxie. Praha: Julius Albert, 1947, s. 118-119.
viii G.K.Chesterton: Bernard Shaw. Praha: Václav Petr, 1926, s. 31.
ixG.K.Chesterton: Orthodoxie. Praha: Julius Albert, 1947, s. 120.
xG.K.Chesterton: Orthodoxie. Praha: Julius Albert, 1947, s. 184.
xiG.K.Chesterton: Orthodoxie. Praha: Julius Albert, 1947, s. 102.
xiiNěkteré překlady novinových textů najdete na http://gkch.wordpress.com/.
xiii J.Lukavec: Fanatik, prorok, či klaun? G. K. Chesterton a jeho interpreti. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),
2008.
xivP.Holásek: O původu druhů aneb Pohádková biologie podle G.K.Chestertona. Revue Kročeje 1, 2, 3-4. Dostupné na
http://kroceje.cz/revue.htm.
Pavel Holásek

Jste kvízový typ?
1.

Sestrojil jsi někdy svůj vlastní kvíz při hodině matematiky?

2.

Máš raději kvízování neţ matematiku?

3.

Pracuješ často s programem na vytváření algoritmů?

4.

Navštěvuješ pravidelně novinové stánky?

5.

Dáváš lidi do skupinek? (HALÓ EFEKT)

6.

Ulítáváš si na geometrických útvarech?

7.

Boduješ kaţdý svůj výkon?

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

Nejčastěji ANO

Nejčastěji NE

Gratulujeme, jsi úplný démon mezi

Ty bohuţel mezi kvízové typy

kvízáky. Stačí nám jen dvě slova,

nepatříš, ale nevadí, jistě si najdeš

abychom přesně vystihli tvou povahu:

v Gymplákovi jinou zajímavou

maniak, maniak. A právě tobě patří

rubriku, která bude pro tebe tou

naše kvízy.

pravou ořechovou.

P.S.: Ale ještě nejsi úplně ztracený. To,
ţe sis udělal tento kvíz, o něčem
vypovídá…

Sněhulína, Anna Marii dela Loura

Nová Rihannina deska vyjde na podzim

Debbi chystá turné

Od července se spekulovalo, kdy Rihanně vyjde nové CD.

Zpěvačka Debbi vystoupí na podzim v rámci „Debbi Metaxa

Víceméně to potvrdila na svém twitteru, kde na fanouškovský

Tour 2011“ ve čtrnácti českých městech. V říjnu vystoupí

dotaz odpověděla slovy: „TENTO PODZIM“. Z nové desky uţ

např. v Litomyšli v klubu Kotelna (14.10.) nebo v brněnském

vyšla písnička, kterou produkoval Calvin Harris, „We Found

Metro Music Clubu (19.10.).

Love“. Mimo jiné prý RiRi zasedne v porotě amerického
X Factoru.

Nový singl Paramore

Další nová deska

twitteru, ţe písnička Renegade, kterou představili na koncertě

Tentokrát ji má na svědomí britská skupina Coldplay. CD nese

v New Yorku, vyjde teď v říjnu.

název „Mylo Xyloto“ a vyšly z něho uţ dva singly: „Every
Teardrop Is a Waterfall“ a „Paradise“.

Frontmanka americké skupiny Paramore oznámila na svém

Hamini

Roškotovo divadlo
Škola základ ţivota (Jaroslav Ţák,
Hana Burešová)
Městské divadlo Brno
Středa 5. října 19:30
S humorem i nadsázkou jsou tu
nahlíţeny typické školní situace,
zobrazující „věčný boj" študáků
a kantorů, mezi nimiţ poznáváme
povědomé typy a charaktery
prostředí nejen školního, ale vůbec
českého. Ţákovy neopakovatelné
postavičky „študáků“ a „kantorů“ stejně jako autorovo laskavě ironické
vidění školy coby sportovního zápasu

Kdyţ jde kůzle otevřít
Hravé divadlo Brno
Sobota 12. října 15:00
Divadelní inscenace vznikla na motivy
známé pohádky o chytrých
kůzlátkách a vlkovi, kterému se
nepodařilo přes veškerou snahu
kůzlátka přechytračit. Nápadité
představení s patřičnou dávkou
humoru, u kterého se pobaví nejen
děti, ale i dospělí.
Recitál Lucie Bílé za klavírního
doprovodu Petra Maláska
Pondělí 24. října 19:30

Malá scéna
Pletené pohádky
Neděle 2. října 15:00
Loutkový soubor Čmukaři Turnov
zahraje pro malé i velké 4 loutkové
pohádky: Kůzlátko a vlk, O chytrém
zajíci, O statečném kůzleti a O zlé
koze. Pohádky jsou plné fantazie,
hravosti a jemného humoru.
Vyloţeně rodinná historie
Pátek 14. října 19:00
Hra podle stejnojmenné televizní
inscenace z pera Otto Zelenky, která
obnaţuje skryté mechanismy nástupu

- jsou právem nesmrtelné. Ţákova

totalitní moci. Tento tragikomický

divadelní verze se stala základem

příběh ukazuje zřetelně na modelu

adaptace Hany Burešové; jsou do ní

jedné rodiny jak lidský strach,

navíc dějově zakomponovány

bezohledná touha po seberealizaci

populární písničky třicátých let,

a vnitřní slabost mohou slouţit jako

které v inscenaci ţivě hraje a zpívá

zbraně diktátorů. V hlavních rolích se

studentská kapela.

Vám představí Divadlo Járy

Hrají: Petr Štěpán, Igor Ondříček,

Pokojského z Brna, integrovaný

Viktor Skála, Hana Holišová, Ivana

soubor osob s postiţením a jejich

Skálová a další

přátel.
TreBl

Buchta z cukety
Připravíme si a následně smícháme:

2 lţičky pečícího prášku

8dkg rostlinný tuk

20 dkg cukr moučka

1/2 kg cukety nebo klidně celou

8 dkg cukru,

3 celá vejce

střední - nastrouhat nahrubo

2lţíce puding.prášku,

2 dcl oleje

1lţíce kakaa,

1 vanilkový cukr

Těsto vylijeme na vymaštěný,

35 dkg polohrubé mouky

vysypaný plech. Pečeme pozvolna

1/2 lţičky soli

150-175 stupňů, půl až tři čtvrtě

Vše smíchat ve vodní lázni.parádně se

2 lţičky skořice

hodiny.

krájí, neláme se a chutná fakt skvěle.

10 dkg mletých ořechů
10 dkg rozinek
1 kávová lţička jedlé sody

Na tuto buchtu dělám báječnou
čokoládu. Připravíme si:

2lţíce mléka

Dobrou chuť, Dagmar Tomášková

KNEDLÍK V MIKROVLNCE - SUPERRYCHLOVKA
Od chvíle, kdy se rozhodnete, ţe je uděláte, do doby, kdy je budete servírovat na talíře, uběhne pouze čtvrt hodiny.
Ţádné vaření vody, nic takového!
Do misky nakrájíme: Jeden a půl včerejšího rohlíku na kostičky, přisypeme jeden a půl čtvrtlitrového hrnku hrubé mouky,
2 ţloutky, asi půl lţičky soli, půlku prášku do pečiva (1 lţička). Zalijeme jedním a půl čtvrtlitrovým hrnkem studeného mléka. Pak
ušleháme 2 bílky a hned je lehce vmícháme do výše uvedené hmoty. Vezmeme nějakou formu, která dá knedlíkům tvar. Mně se
osvědčila na bábovku (nejlépe z jenského skla, silikonu, nebo keramiky. Ne plechovou!) Vytřeme ji máslem a vysypeme hrubou
moukou. Přesuneme do ní těsto a dáme do mikrovlnky „vlnit“. No a pokud máte troubu s výkonem 750 W, tak to tam nechte
prohánět se přesně 8 minut.
Aţ se trouba vypne, počkejte cca 1 – 2 minuty, ať se těsto „uklidní“,
a pak párátkem popíchejte – a uţ jen vyklopte na talíř a nakrájejte ostrým
noţem (mně se ideální jeví ten s pilkou).
A je hotovo – můţeme podávat. Pokud máte vajíčka od domácích
slípek, je knedlík krásně ţlutý. Pokud vaříte z kupovaných, tak holt bude
knedlík světlý, ale to mu na chuti nic nesebere.
letělo emailem

Volejbalistky na mezinárodním volejbalovém turnaji
Ústí nad Orlicí udrţuje partnerské styky
s polským městem Bystřice Klodzka. A právě tam se
v sobotu 1. října 2011 vydalo naše volejbalové druţstvo
kadetek a juniorek na mezinárodní volejbalový turnaj.
Za pouhou hodinu jízdy nás na místo dopravil minibus
s třinácti sedadly (plus jedno pro řidiče, přirozeně).
Myslím, ţe mluvím za všechny, kdyţ řeknu, ţe se nám po
příjemné cestě s vyhovující teplotou ve voze ani
nechtělo vylézat. Sportovní hala ale volala.
Atmosféra nás mile překvapila, všichni
organizátoři se chovali vskutku přívětivě a pohostinně.
Hra odsýpala, body se stále přičítaly. A vítězství
k našemu štěstí také. Po prvním vyhraném zápase
následovala bitva podstatně menší, coţ potvrdila jedna
ze smečařek svou sérií třiadvaceti podání v řadě. Ve
třetím a posledním zápase se setkalo Ústí tváří v tvář
s Bystřicí Klodzkou. Po náročném boji jsme výhru
udolaly a radosti bylo přirozeně nemálo, jak můţete
vidět i na fotkách. Po tomto přátelském turnaji dostala
všechna zúčastněná druţstva pozvání do místní
restaurace, kde na nás čekaly čerstvě upečené pizzy.
Naše ţaludky tudíţ nestrádaly.
Abyste tedy neřekli, přivezly jsme vám z Polska pohár (nikoliv zmrzlinový, ten by ve vitríně pravděpodobně neobstál)!
Kateřina Martincová

Anonym: PRACH
KDYŢ PÍSEMKU ZADÁVÁM

..a tak se vznášejí na svých snech,

Složeno 19. září 2011 při zadávání písemky z dějepisu ve třídě 3. B

oni tam a my zde.
Vznášejí se na obláčcích svých představ,

Kdyţ písemku zadávám
hledím do šedesáti smaragdových očí
a potom se všechno hluboce skloní
snad v pokoře pod tíţí vesmíru
jen propisku slyším cvakat
drobné šepotání podvodníků
sykání nevědoucích
vzdechy překvapených

imaginací,
snů,
svého spánku.
Daleko.
...stromy rostou do výše nebetyčné a nebeské,
...svými větvemi škrábou do oblohy tajná znamení, do její
skleněné báně.
...staletí velikáni rozpínají své kmeny po celém lese.

občas mi někdo pohlédne do tváře
jako dýchavičná ryba která se vznesla nad hladinu

...stříbrný prach času se třpytí v záři hvězdy planety naší,
...a uniká nám zas a znovu mezi prsty.
Vstoupíš-li do světelného kvadrantu,

Kdyţ písemku zadávám
chodím dokola a čekám
aţ se šedesát smaragdových očí
roztříští
o útes jménem
pravda

jiţ nikdy nebudeš chtít zpět,
do temnoty své duše.
Co ale na té temnotě tak špatného jest?
Vţdyť i v ní se můţe zrcadlit hvězdného prachu záře,
Jakub Brdíčko

i ona můţe být modrá indigově,
krásná, čistá,
nevšední,
neznámá.

Dita Motlová učí HAIKU
„Haiku (俳句) je lyrický útvar s přírodní tematikou, který je tvořen zvukomalebným trojverším s počty slabik 5–7–5, dělicí pauzou
a zařazovacím slovem (jap. kigo). Jde o nejznámější formu japonské poezie.“
Wikipedia.org
Klára Chudá
Zimní noc na temném nebi
houf labutí se vznáší
padají k zemi.

Tomáš Beneš
Domov
Přišel jsem domů
na Klicperovu horu
nádherný pocit.

Jan Bartoš a Martin Škorpil
Báseň o nicotě
Bylo nebylo,
nebo ţe by bylo? hm?
ne, ne nebylo.

Barbora Houšková

Jiří Tykva
Za černé noci
bouře snáší listí
stromy ztrácí lesk.
Adam Cihlář

Srdíčko buší

Ondřej Lidenthal

Červená cihla

tluče jako zvoneček

Auto jede tút

je celá oranţová

a taky tak rychle.

auto brzdí tu tu tu

brambory mňam mňam.

auto parkuje.
Marek Dobeš
Michal Cimfl

Michal Srb

Ve světle ohně

Kvoká slepice

Podzim

černý stín rychle běţí

štěká pes hafity haf

Chladivý vítr

vlasy mu vlají.

kočka mňouká mňau.

šelestí mezi listy

Úsměv
Modravé nebe
pohledu lichotí
jak úsměv na tváři.

v podzimním ránu.

Markéta Kučírková
Studené šaty
sloţené z vloček
chladí nás všechny.

Kotelna v 9. čísle Gympláka uvádí Kláru Kroulíkovou
Kde a jakou vysokou školu jste

a to mě taktéţ velmi bavilo.

studovala?

Jaký další předmět byste, kromě těch

Pedagogickou fakultu v Brně.

nynějších, chtěla ještě učit?

Tedy vaším vytouţeným oborem,

Právě tělocvik.

kterým byste se chtěla

Co byste změnila na škole?

přednostně zabývat je…

Jsem tady krátkou dobu a zatím bych nic

Spíše matematika neţ chemie.

neměnila. Sice jsem tady učila jiţ dříve

Byla jste vysokoškolským

během mateřské dovolené, ale ani tenkrát

flákačem, kolejním pařmenem,

bych nic neměnila.

nebo spíše vzorným ţákem?

Odkud jste k nám přišla?

Vzhledem k tomu, ţe jiţ v prvním

Učila jsem tři roky na ZŠ Komenského,

ročníku vysoké školy jsem přišla do

s nynějšími kolegy jsem se potkávala na

jiného stavu, starala jsem se

obědě, a kdyţ mi nabídli místo na

především o dítě a nezbývalo mi

uvolněnou aprobaci matematika chemie,

tedy moc času na vysokoškolské

neváhala jsem.

radovánky.

A co byste popřála Gymplákovi?

Co povaţujete za svůj ţivotní

Aby byl stále čtivý.

úspěch?

Kvíz

Asi to, ţe dělám práci, která mne
baví, ţe jsem vychovala dvě děti a ţe mám takové koníčky,

Formulujte dvě Eukleidovy věty.

jaké mám.

Bohuţel si takto z patra nevzpomenu, protoţe jsem tuto látku

Vyhrála jste někdy ve svém ţivotě nějakou soutěţ, závod

jiţ dlouho neučila, ale mohla bych vám to najít v tabulkách,

nebo olympiádu?

kdybyste chtěli (smích).

Účastnila jsem se mnoha olympiád, nejen matematických na

Jaká je hodnota Eulerova čísla?

krajské úrovni. Více úspěchů jsem však dosáhla při účastech

(Smích) Nevím.

na různých sportovních soutěţí v basketbalu, kde jsme se

Kdo vymyslel speciální teorii relativity?

dostali aţ na republikové kolo. Také jsem měla několik

To bych měla vědět… Einstein.

atletických úspěchů.

Z čeho se vyrábí polystyren?

V jakém okamţiku v ţivotě jste si řekla: „Tak, a budu

Ze styrenu.

učitelka.“?

Vysvětlete význam slova frigidní.

Moje maminka je učitelka, a já prostě chtěla být odjakţiva

Netečný při sexu (smích).

učitelkou rovněţ.

Co to je/byla Gondwana?

Jaká je vaše vize sama sebe za 10 let?

Něco z historie.

Abych se cítila stále tak dobře jako se cítím dosud

Kdo to byli Jakobíni?

a abych vše měla v hlavě stále srovnané.

Historický řád. Přesněji si nejspíše nevzpomenu, protoţe jsem

Jaká jsou vaše tři přání pro zlatou rybku?

historicky totálně out.

Učit stále na tomto ústavu, aby z mých dětí vyrostli slušní lidé

Kde byste hledala hypofýzu?

a abych měla stále tak spokojený ţivot, jako doposud.

Jelikoţ je to podvěsek mozkový, hledala bych ji někde

Jak trávíte svůj volný čas?

v mozku.

Hodně sportuji. Dělám basketbal, volejbal, brusle, v zimě lyţe,

Kdo to je Brahmá?

snowboard; všechny sporty mám ráda.

(Nejistě) Nějaký náboţenský vůdce… vůdce asi ne, ale

Jaká je vaše oblíbená filmová postava?

nedokáţu to lépe pojmenovat (smích).

Postavy Brada Pitta. Mám tady jeho fotku (ukázání na foto na

Během pouhé půlminuty se pokuste říci co nejvíce slov

soukromé nástěnce v kabinetě).

začínajících na „K“.

Jaký předmět nejraději učíte?

Kalhoty, koláč, Kryštof, kominík, Kaufland, kobliha, kapesník,

Matematiku. Dříve jsem na škole v Libchavách učila tělocvik

krystal, konvice, kopec, kvaska. (11)

a Václava Motyčku
Kde a jakou vysokou školu jste

Asi ţádný. Ale rád bych se zabýval

studoval?

téměř všemi předměty, které bych se

Vystudoval jsem Matematicko-fyzikální

sám učil a prohluboval tak znalosti

fakultu na Karlově univerzitě v Praze.

v těchto oborech – třeba ve

Tedy vaším vytouţeným oborem,

francouzštině, angličtině a ve hře na

kterým byste se chtěl přednostně

varhany.

zabývat je…

Jaká je vaše oblíbená filmová

Byla to vţdy matematika i fyzika.

postava?

O zájmu o matematiku jsem věděl jiţ na

Forrest Gump.

základní škole, a ţe mne baví fyzika

Jací jsou studenti?

jsem zjistil na gymplu, kde jsem se začal

Studenti se chovají dle vychování, které

zajímat převáţně o astronomii

dostali v rodině, tzn., ţe se tam odráţí

a moderní fyziku.

to, jací jsou rodiče. Rozhodně nechci

Byl jste vysokoškolským flákačem,

říkat otřepaná klišé, ţe jsou horší, neţ

kolejním pařmenem, nebo spíše

jací jsme byli my, ale teď je to

vzorným ţákem?

uzpůsobeno době. Na určité věci jsem

Upřímně řečeno MatFyz ani nedovolil

my ani nepomysleli a na určité věci zas

přístup, při kterém by se mohli jeho ţáci

nepomýšlejí teď oni.

flákat, protoţe pak by pohořeli hned
v prvním semestru, kde jsme museli mít všechny zkoušky

A co byste popřál/a Gymplákovi?
Aby vydrţel, protoţe to je chvályhodné dílo.

hotové do března. Ale ţe bych kvůli učení nemohl například
spát, tak to ne. Je pravdou, ţe se člověk musel připravovat,

KVÍZ

spíš se jednalo o to, ţe kdyţ to člověk nějakým způsobem

Formulujte dvě Eukleidovy věty.

uměl, mohl se o své vědomosti podělit se svými spoluţáky

Výška v pravoúhlém trojúhelníku na druhou se rovná součinu

a pomoct některým ve snazším pochopení.

dílů strany, na kterém daná výška je. To je Euklidova věta

V jakém okamţiku v ţivotě jste si řekl: „Tak, a budu

o výšce. A co se týče Eukleidovy věty o odvěsnách, to tady

učit.“?

nebudu rozebírat, to by bylo na dlouho, ale plyne zní

K tomu, ţe jednou budu učitelem, mne popostrčil můj pan

Pythagorova věta.

profesor fyziky – profesor Fiala na Gymnáziu Litomyšl. Jednou

Eulerovo číslo – hodnota.

mne nazval učitelem, právě kdyţ jsem vysvětlovat fyziku

Hodnotu na celém světě nezná ani Chuck Norris, protoţe to

jedné hezké spoluţačce, a tak jsem o tom začal přemýšlet

je iracionální číslo, ale přibliţně je to 2,7.

a říkat si: Ano, to bude ono.

Kdo vymyslel speciální teorii relativity?

Proč v Ústí nad Orlicí?

Popsal ji a vymyslel Albert Einstein roku 1905.

Vyplynulo to z okolností, tady bylo volné místo zrovna, kdyţ

Z čeho se vyrábí polystyren?

jsem končil s učením na jiné škole.

To je makromolekulární látka, kterou jsem dokonce zkoumal

Bydlíte v Ústí?

v diplomce, ale na výrobu si uţ nevzpomenu.

Bydlím v Dolním Újezdě u Litomyšle.

Vysvětlete význam slova frigidní.

Co povaţujete za svůj ţivotní úspěch?

To je myslím neplodný.

Ţe jsem zde a ţe jsem se dobře oţenil.

Co to je/byla Gondwana?

Co byste na sobě změnil?

Absolutně netuším, třeba nějaká loď.

Člověk neustále musí na sobě něco měnit a musí přemýšlet,

Kdo to byli Jakobíni?

v čem spočívají jeho rezervy. A to vyţaduje stále další práci,

To je zrovna určitě z dějepisu, který bych si přál moc hezky

aby jeho lenost byla menší a menší a moc se neprojevovala.

umět. Evokuje mi to Francii, nějakou společnost buď ve

Jak vidíte sám sebe za 10 let?

francouzské revoluci a nebo v té noci roku 1592, ale to právě

Byl bych rád, kdybych měl zdravou rodinu a byl spokojeným

nevím.

učitelem.

Kde byste hledal/a hypofýzu?

Jak trávíte svůj volný čas?

To je přívěšek mozkový, takţe u mozku.

Buď pracuji kolem domu, rád poslouchám dobrou muziku,

Kdo to je Bráhmá?

a občas taky trochu hraju na kytaru, rád se podívám na pěkný

To je indický bůh – Bráhmá všeho myšlení.

film.

Během pouhé půlminuty se pokuste říci co nejvíce slov

Jste členem nějaké hudební skupiny?

začínajících na „K“.

Ano, doprovázíme s ní na některých akcích.

Kočka, Karel, kopyto, kleště, květina, Koněprusy, Karlovice,

Jaký další předmět byste, kromě těch nynějších, chtěl

Kumpošt, kolo, koleno, Kopidlno, kalamář, kašpárek, kaše,

ještě učit?

kocour, kohout, kosa, kolínko.

Správné odpovědi
Euklidova věta o výšce zní: „Obsah čtverce sestrojeného

Gondwana byl superkontinent, který zahrnoval území dnešní

nad výškou je roven obsahu obdélníku, jehoţ strany jsou

Jiţní Ameriky, Afriky, Arábie, Indie, Austrálie a Antarktidy

části přepony touto výškou rozdělené.“ a Euklidova věta o

Jakobíni byli někdejší členi nejvlivnějšího politického klubu,

odvěsně: „Obsah čtverce sestrojeného nad odvěsnou

vzniklého v době francouzské revoluce. Název klubu je

pravoúhlého trojúhelníku se rovná obsahu obdélníku

odvozen od místa jejich setkání, dominikánského kláštera

sestrojeného z přepony a úseku na přeponě přilehlého k

Saint-Jacques (sv. Jakub) v Paříţi.

dané odvěsně.“

Hypofýza neboli podvěsek

Eulerovo číslo je iracionální, tedy jeho přesná hodnota nám

mozkový (viz obr.).

není aţ tak úplně známá, ale přibliţně se rovná 2,71828

Brahmá je hinduistický déva,

18284 59045 23536 02874 71352…

kterému v konceptu Trimúrti

Speciální teorie relativity (STR) publikoval r. 1905 Albert

(ústřední boţské trojice, kam

Einstein.

patří téţ Šiva a Višnu) náleţí

Polystyren vzniká jako produkt polymerací styrenu.

úloha stvořitele vesmíru.

Frigidní znamená chladný (pohlavně, citově); mrazivý.

Coudy
fota: Ladislav Kubišta

Povídá kamarád kamarádovi: „Koho jsi volil?”
„Komunisty.”
„To já vím, ale v které straně?”
„Máte barevné televize?” Prodavač odpoví: „Ano, máme.”
Zákazník: „Tak mi dejte červenou!”
Paní rodí doma. Je u ní doktor a vypadne proud.
Musí zavolat pětiletého synka, aby svítil baterkou.
Porod se podaří, doktor plácne mimino po zadečku a syn
s očima navrch hlavy vyhrkne: „Správně! A druhou přes hubu,
neměl tam lízt!"
Manţel učitelky na gymnáziu v práci prohlásil: „Moje
ţena dnes zachránila ţivot mnoha lidem.”
„Nepovídej,” podiví se spolupracovníci. „A jak?”
„Nepodařilo se jí nastartovat.”
Blázen honí doktora se sekerou v ruce. Uštvaný lékař zaběhne
do slepé uličky a nezbývá mu nic jiného, neţ se dívat na
blíţícího se blázna a čekat na smrt. Blázen k němu přiběhne,
podívá se doktorovi do očí a povídá: „Tady máš sekeru a teď
hoň zase ty mě!"
Výtahem jede blondýnka a brunetka. Najednou se výtah mezi
patry zastaví a blondýnka začne křičet: „Pomóóóc!”
Brunetka si povzdechne a řekne: „Aby nás někdo slyšel, tak
musíme křičet spolu.”
A blondýnka ječí: „Spolúúú!”
Profesor: „Který orgán dokáţe za pár sekund zvětšit svůj
objem 6-8krát?“
Studentka : (mírně červená) „P p p... s...“

Profesor : „Nerozuměl jsem, prosím zopakujte to.“
Studentka : (šeptajíc) „Penis...“
Profesor : „Hlasitěji!“
Studentka : „Penis!“
Profesor : (hlasitý výbuch smíchu) „NE! Zornička! Slečno, ale
toho chlapa se drţte...“
Pošta musela stáhnout z oběhu známky s tvářemi politiků.
Ptáte se: „Z jakého důvodu?”
„Protože lidé nevěděli, na kterou stranu mají plivnout!”
Studentka gymnázia jede po dělící čáře a protijedoucí
řidič na ni křičí: „Ţenská, vrať se do svého pruhu!”
„To bych ráda, ale já zapomněla, který to je.”
„Jak zjistíte," vyptával se jistý český politik odborníka, „ţe
někdo, kdo vypadá úplně normálně, je úplně normální
blbec?“ – „Pro takový účel máme speciální otázky.“ „Například?“ – „Horolezec Schwarz dvakrát vystupoval na
Mont Blanc. Při jednom z těchto výstupů spadl a zahynul. Při
kterém?“ „Ale doktore, jak to má ten blbec vědět, kdyţ se
třeba nezajímá o horolezectví?“
Archimédes, Pascal a Newton hrají na schovávanou.
Archimédes piká. Pascal se rozhlédne a hbitě se schová do
křoví. Newton vezme klacek, do hlíny vyškrábne čtverec metr
na metr a postaví se do něj. Nijak se neschovává. Archimédes
dopiká, rozhlíží se kolem sebe. Samozřejmě, že ihned vidí
Newtona a volá: „Deset dvacet Newton!“
Newton v klidu řekne: „Tak to teda ne! 1 Newton na metr
čtvereční je přece Pascal!“

Vlaky, našlapaný zdroj informací a záţitků, na které si musíte dávat pozor, abyste
nedostali infarkt. Pokud vás vlaky minuly, máte štěstí. Zapomeňte, ţe se dělí na rychlíky,
osobáky, rychlovlaky.
Realita je jiná! V dnešní době je dělíme do tří skupin:
1) Plné, sem tam volné místo a prázdná ulička
2) Přeplněné, nacpaná sedadla, ulička taky
3) Narvané, gumy jsou všude, občas se ani nedostanete do vlaku
V září jsem měla takové štěstí, ţe jsem jela na VŠG „Trojkou“. No, jela, jak se to
vezme. Nejdřív mě rozdrtila ořezávátka ve dveřích, poté jsem se protlačila mezi tuţkami
a nakonec jsem se zablokovala v uličce. To zas bude cesta…
Ovšem ve stanici Papírov se z Trojky v mţiku stala Dvojka. Vidím volné místo
a okamţitě k němu běţím, cestou porazím pár pastelek. Mám ho!
Tři postarší propisky se na mě seriózně dívají. Vlak opouští Papírov. Po chvíli se napětí
uvolní, propisky zjistí, ţe jsou v bezpečí.
Ta pravá jízda právě začíná!
Propisky nadšeně cvakají a začínají líčit své záţitky, jako kdybych u nich ani
neseděla. Hlasitě se baví o Praze, kterou navštívily. Vtom jedna propiska zbystří a povídá:
„Hele, támhle visí nějakej chlap. Není to Hitler?“ Druhá propiska se zahledí a hbitě reaguje:
„Nee, to je nějakej nádraţák.“ První: „Holky, tak já jdu na něj!“
Smích, okna ve vagóně praskají.
Abych vás uvedla do reality, celý rozhovor se odehrával pouze o časopisu
s titulkou, na které byl Alois Nebel*.
Kaţdá normální Guma, jako já, by si myslela, ţe to byl jen úlet a vše brzo skončí.
Chyba lávky. Propisky metaly hlášku za hláškou, aniţ by jim vyschly náplně. Rozhodla jsem
se, ţe Vás o ně nesmím ochudit, takţe na závěr přidávám ještě pár perel.
„Hele, tady jsme?? jak v Japonsku, ty v*le to je rychlost!“ (kolem projel vlak)
„Já tady cítím rum.“ „Jo? A nekape ti náhodou ta tvoje slivovice na maják?“
„Já normálně chodím na záchod s cigaretou, ale tady bych se do toho záchodu nevešla“
Poučení pro příště: Nejezděte vlakem, praskne vám z toho hlava!
PS: A příště se podíváme do RUSKA

BERAN (21. 3. aţ 20. 4.)

LVI (23. 7. aţ 22. 8.)

Vaše odvaha a tvrdohlavost se vám

Také potkáváte samé pitomce a máte

můţe vymknout z rukou! Podobně jako

pocit, ţe vás pomlouvají na kaţdém

rybám se i vám nebude dařit. Jediný

rohu? Věříte, ţe tomu tak není, a

rozdíl mezi vaším a jejich neštěstím bude

domníváte se, ţe jen obdivují váš nový

takový, ţe ryby ztratí jen sebevědomí, kdeţto vy všechno. Ať

slušivý účes? Bohuţel tomu tak je. Vaše výstřednost by se

uţ je řeč o místě (v lavici s vaším uţ bývalým spoluţákem), o

aspoň jednou nohou mohla postavit do pásma tvrdé reality.

penězích (školní automat zase ţere padesátikoruny) nebo o

Je hezké, ţe jste sví a plni originality, ale tohle uţ je moc.

partnerovi (v brzké době potkáte někoho lepšího). Nevěste

Postačilo by se třeba v některých názorech přizpůsobit

hlavu, a raději si po bytě pověste pár obrázků. Práce

ostatním. Moţná jim tím uděláte i radost.

s kladivem vás uklidní a umělecká díla vám zkrášlí byt.
Nemáte-li uţ co a kam věšet, skočte do fitka a vybijte svůj
vztek a pomstychtivost do boxovacího pytle (momentálně –
pokud vím – je vám tato poslední moţnost umoţněna
v posilovně naší školy).

PANNA (23. 8. aţ 22. 9.)
Říjen, doba, kdy jsou jeleni v říji. Tento
stav se (u některých případů bohuţel)
netýká jen této elegantní lesní zvěře
s robustním paroţí, ale i vás, panen

BÝK (21. 4. aţ 21. 5.)

muţského pohlaví. Také je to měsíc sklizně. To ovšem

Jste asi jediné znamení, kterému se

neznamená, ţe byste měli střídat partnery jako ponoţky.

následující dva měsíce nic zlého

Naopak! Najděte si stálého, všestranně vyhovujícího partnera.

nepřihodí. Všechno vám bude nečekaně

Hledejte na veřejně přístupných, kulturních místech, do

hladce vycházet. Hned ze začátku školy

kterých je zahrnuto například divadlo, výstavy v galeriích,

do vás učitelé nahrnuli spoustu informací a nových údajů,
které vstřebáváte ještě teď. Úplné vyčištění hlavy vám umoţní
večerní procházka na čerstvém vzduchu, nikoli pochůzky
mezi koupelnou a záchodem!

koncerty nebo festivaly.
VÁHY (23. 9. aţ 23. 10.)
Tento podzimní měsíc je ideální pro
vyvěšení sluchátka a naprostou ignoraci.

BLÍŢENCI (22. 5. aţ 21. 6.)

Prostě se soustřeďte jen na sebe, svou

Vaše konstelace hvězd chvílemi

budoucnost, priority a lepší výsledky.

připomíná mlékem rozmáchané ovesné

Protoţe stejně jako opadá seschlé listí ze stromů, tak upadají

vločky, kterými se lze za pomoci

i vaše šance na lepší zítřky. Nemáte ani tušení, co se pokazilo,

zkušenějších lidí dočíst dosti zajímavých

jenom to uţ prostě nejde. Nevíte taky, na co myslet dřív.

věcí, na kterých byste se mohli častokrát i pobavit. Ve volném

Zapomínáte na své blízké, přátelé, na povinnosti. I kdyţ tento

čase, který se pro vás momentálně stává nedostatkovým

měsíc je váš a momentálně asi oslavujete uplynulé roky od

zboţím, se donuťte ke spontánnímu rozhodnutí (jsem si

svého narození, nijak významně to nevnímáte. Všechno ale

vědoma protiřečení těchto výrazů). Nejenţe si naděláte

berete s úsměvem na tváři.

neomluvitelné problémy, ale hlavně si také konečně pro
jednou v ţivotě uţijete svůj doposud mladý ţivot.

ŠTÍR (24. 10. aţ 22. 11.)
Odváţní štíři, plni odhodlání a nalití

RAK (22. 6. aţ 22. 7.)

elánem (nikoli elán způsobený poţitím

Neopatrní a zbrklí raci, přestáváte se

alkoholu), vkročíte do dalšího školního

ovládat na veřejnosti. Neměla bych to

roku téměř bez potyček. Problém se

sem psát, ale hvězdy tak jasně blikají a

bohuţel vyskytne tehdy, nedáte-li si pozor na vytváření

staví se do pozic, které naznačují, ţe jste

správného prvního dojmu. Ať uţ sedíte za lavicemi prvního

nepřirozeně nadrţení! Jednoduše shrnuto: váš podzimní

ročníku, nebo neúprosně touţíte vyběhnout ze tříd

charakter je zcela nevhodný. Agresivní část vaší osobnosti

maturitních, pamatujte však ještě na jedno: obuv sportovního

nalezne vnitřní klid například ve skládání origami či háčkování

typu či ta k venkovnímu uţití není tolerována!

ponoţek.

STŘELEC (23. 11. aţ 21. 12.)
Vyuţijte náklonnosti a vstřícnosti vašeho kantora ke svým

potřebám. Bude se vám to v příštích

vůli. Jen ti nejsilnější z vás prorazí ty nejtvrdší překáţky. I kdyţ

ročnících hodit – pokud ovšem nejste

se vaše „ţivotní a přírodní podmínky“ pořád ztěţují, bez

profesor znamení střelce a právě nečtete

problémů jdete dál. Vaše vodní znamení v listopadu čeká

horoskop znamení střelce. Pokud

velmi příjemné překvapení. V ţádném případě netvrdím, ţe

náhodou jste profesor znamení střelce a

příjemné bude i pro vás. To je ţivot.

právě si čtete horoskop znamení střelce, tak vězte, ţe si
uvědomuji, ţe vaše oblíbené ţáky navádím k nevhodným
věcem, a předem se omlouvám. Vhodné aktivity pro pár
nadcházejících měsíců pro vás budou: četba klasické
literatury, odpočinek zahrnující spánek nebo úklid
v domácnosti.

RYBY (21. 2. aţ 20. 3.)
Moţná máte pocit, ţe vám současně se
školou začalo peklo a rozpoutala se válka.
A taky ţe jo! V podstatě na tom letos uţ
hůř nebudete. Vaším „nenápadným“ pomlouváním jste si
přes prázdniny nadělali spoustu nepřátel, které uţ zpět

KOZOROH (22. 12. aţ 20. 1.)

nezískáte. Jediná hezká věc, která vás tento měsíc potká, je

Kozorozi, máte dočasně oslabenou

pohled na váš soukromý „svatý grál“ vystavený za výlohou

imunitu, coţ se vám vymstí hlavně

obchodu. Jednou ho určitě získáte.

koncem října, kdy podlehnete lehkému
virovému onemocnění, jako je chřipka.
Samozřejmě, ţe všemu se vţdy dá předejít, ale u vás je šance
nulová. Nulová šance znamená, ţe se nemusíte snaţit
dopovat citróny a pít teplé nápoje. Nemoc vás stejně nemine.
Stejně jako vás nemine jedna dobrá a jedna špatná zpráva.
Špatná zamrzí, dobrá chvilku potěší, potom omrzí.
VODNÁŘ (21. 1. aţ 20. 2.)
Říjen otestuje vaši vytrvalost a pevnou

A JAK SPOLU BUDETE NAVZÁJEM VYCHÁZET?
RACI najdou svou spřízněnou duši v RYBÁCH, které se po
bliţším seznámení s KOZOROHY raději nechtějí dále
seznamovat. Mezi VÁHAMI a BLÍŢENCI všechno lehce
znejistí, ale zato mezi BÝKY a VODNÁŘI se utvoří pevné
pouto, které by se ani PANNY neměly pokoušet dělit.
STŘELCI si nadělají nejvíce nepřátel ve znamení LVŮ, kteří si
nepadnou do oka s BERANY. Trpěliví ŠTÍŘI stále nenacházejí
toho správného partnera.
Verča

Září uţ se pomalu dostává ke konci, nicméně ještě stále jsem si nezvykla na ten stres a shon spojený se školou.
Samozřejmě, kdyţ maturujete, musíte s tímhle počítat, je úplně jasné, ţe tento rok bude asi trochu náročnější neţ ty předcházející.
Takţe hned, co jsme se druhého září vzpamatovali ze vstávání „na sedmou“, nám páni učitelé a paní učitelky naloţili
hromadu učení. Nicméně, stále to podle mne není nic hrozného, psali jsme jen asi pět testů, myslím, ţe postupem času to bude
horší a horší a horší. Zjistila jsem, ţe pozor dává většina třídy jen při předmětech, ze kterých bude maturovat (docela s tím někdy
i trochu souhlasím, ale moc to tu nebudu říkat, abych pak třeba neměla nějaké problémy), coţ je ale asi docela normální. Akorát mě
překvapuje, ţe kdybychom se sami nezajímali, tak o nové maturitě nemáme v podstatě skoro ţádné informace, učitelé nás velice
málo informují, i kdyţ na jejich omluvu musím dodat, ţe moţná ještě sami ţádné informace nemají.
Další starosti souvisejí se zařizováním maturitního plesu, sháněním sponzorů, vymýšlením výzdoby, objednáváním šerp,
hádáním se ohledně předtančení a tak dále. Ale myslím, ţe naše třída by to docela dobře mohla zvládnout, ostatně, jsme na
gymnáziu jiţ osmý rok a to nás docela zocelilo.
MAHU
Stuţkovák třídy 8. B proběhl v pátek 7. října v prostorách restaurace Florida. Budoucí maturanti se tam sešli kolem sedmé,
paní profesorka Doleţalová jim rozdala šedo-bílo-fialové stuţky a proběhl přípitek. Všichni byli trochu dojatí, ale to se během večera
tak nějak ztratilo a studenti si večer moc uţili. Někteří si tu objednali večeři, obsluha byla celkem příjemná a kolem půl jedenácté se
skoro celá třída přesunula do „Káčka“. Překvapivě celý večer proběhl bez jakýchkoliv konfliktů nebo hádek a všichni si to uţili.
MAHU

Jsme na koni!
Kloboučky, kostýmky, sázky, dusot kopyt a ţokejové. Zkrátka – Velká pardubická! Dostihový závod, který probíhá
pravidelně uţ od 19. století, kaţdoročně přiláká na pardubické závodiště tisíce návštěvníků.
Neobvykle obtíţná dráha měří téměř 7 kilometrů a je zaplněna více neţ třiceti nejrůznějšími překáţkami. Mezi ty
nejznámější patří ţivý plot, hadí příkop nebo drop. Ačkoli se závody mohou zdát z pohodlných křesel a tepla domácího krbu
snadné, ţokejové by nás rychle vyvedli z omylu. Koně se stali součástí jejich ţivota často jiţ od dětství, kdy se jim musí věnovat 24
hodin denně, a za jejich úspěchy stojí tvrdá dřina a několikahodinové tréninky. S prvními, ale i dalšími přeskoky se dostavuje obvykle
mnoho zranění a při pohledu na některé pády je aţ divu, ţe nejsou od jeţdění odrazeni a na hřbet vznešeného zvířete opět
usednou.
Za éru celé Velké pardubické se prodluţuje zejména seznam kuriozit. Mezi ty nejzajímavější patří například tyto fakty:


jeden ze závodů nedokončil ţádný kůň



závod byl ukončen bez vítěze, neboť byl
diskvalifikován za překročení daného časového limitu



Lata Brandisová je jediná ţena, která zvítězila ve Velké
pardubické



nejúspěšnějším koněm historie je ryzák ŢELEZNÍK,
který jako jediný dokázal zvítězit čtyřikrát (1987, 1988,
1989, 1991)



finanční dotace: rok 1874 – 8 000 zlatých; rok 2011 –
4 500 000 Kč

V posledních letech je jednoznačně nejúspěšnějším jezdcem jiţ známý ţokej Josef Váňa. Fenomén dostihových drah má na
svém kontě 24 startů, ze kterých si odnesl 7 prvních, 3 druhá, 3 třetí a 2 čtvrtá místa. Další „zlato“ v sérii potvrdil také letos, kdy opět
zvítězil po strhujícím finiši na koni Tiumen. „Je to borec!“ řekl o svém koni Váňa pro Českou televizi.
Svého vítězství se ale ţokej vůbec nemusel dočkat. Letošní ročník byl totiţ ohroţen sabotáţemi! Přestoţe je celý areál
hlídán bezpečnostní agenturou, vandalové poničili na několika místech trávník závodiště. Vypálené a vyţrané skvrny by ohroţovaly
zejména koně, které by mátly. Naštěstí byly alespoň
během závodů přestříkány speciálním zeleným
barvivem a Velká pardubická 2011 uţ se obešla bez
větších komplikací.
Pokud i vy milujete koně, zajímáte se o
závody anebo vás láká přičuchnout k dostihovému
sázení, budete mít příleţitost znovu za rok. Konkrétně
druhou říjnovou neděli, kdy se bude konat v pořadí jiţ
122. ročník Velké pardubické!
Veronika Suchomelová

Dream house (6. říjen)
Thriller s Danielem Craigem, Rachel Weisz a Naomi
Watts Děj vypráví o otci, jenţ se spolu s manţelkou a se
svými dvěma dcerami odstěhuje do domu v malém městečku
v Nové Anglii. Zdá se, ţe na rodinu tu čeká jen klid a pohoda,
všechno se ale změní, kdyţ hlavní hrdina zjistí, ţe v jeho
novém domě kdysi bývalý majitel zavraţdil svou ţenu a děti a
pak a beze stopy zmizel. S klidným spaním je zřejmě konec.

Jeden den (6. říjen)

uvědomí, ţe klíč k opravdové lásce a spokojenosti mají celou
dobu na dosah ruky.

Johnny English se vrací (13. říjen)
Akční komedie s Rowanem Atkinsonem, Dominicem
Wesemt, Rosamund Pike a Piercem Brosnanem Kdo
zachrání Její veličenstvo britskou královnu, kdyţ agent 007
James Bond zrovna leţí u ledu? Jeden muţ uţ před lety
dokázal, ţe je na něj spolehnutí a ţe raději Britské ostrovy
zbourá, neţ by je vydal nepříteli všanc. Jmenuje se Johnny
English. A tak se těšme na další strastiplnou cestu agenta
Englishe za záchranou celého světa.

Rodina je základ státu (13. říjen)
České drama s Igorem Chmelou, Evou Vrbkovou
a Simonou Babčákovou Příběh pojednává o aktuálním
společenském tématu, o finanční krizi. Hlavní hrdina kvůli ní
totiţ čelí vyšetřovatelům, kteří zkoumají krachující banku,
v níţ Libor pracuje. Libor bude s vyšetřovateli buď
spolupracovat a začne práskat na managery, nebo sám půjde
do kriminálu - vyšetřovatelé na něj totiţ mají dost
kompromitujících informací, které ho tam celkem snadno
dostanou.

Dluh (27. října)
Romantická komedie s Anne Hathaway, Jimem
Sturgessem a Patricií Clarkson Emma a Dexter se vídají
celých dvacet let. Kaţdý rok spolu stráví pouze jeden den, ale
přes vzájemné sympatie zůstávají stále jen přáteli. Seznámili
se na večírku po jejich společné promoci 15. července 1988, a
tak kaţdý následující 15. červenec odhaluje, jak se oba za rok
změnili. Po letech strávených hledáním štěstí a porozumění,
ale také dospíváním a dozráváním, si Emma i Dexter

Kriminální drama s Helen Mirren, Samen
Worthingtonem a Martonem Csokasem Dluh vypráví o
skupině agentů Mossadu, kteří měli za úkol zabít nacistické
zločince. Bohuţel jednou udělali chybu a ta chyba je po třiceti
letech dostihla. Jeden z jejich cílů totiţ stále ţije, i kdyţ bylo
nahlášeno, ţe Mossad s ním dále počítat nemusí. Je čas
opustit domovy důchodců a vyrazit znovu do boje.
KV

Hnědé číslo máme dočteno. Na vaše připomínky, nápady a podněty do dalšího čísla čekáme na adrese
gymplak@gymuo.cz.
Do příštího měsíce pro vás máme rozpracovaný speciál. Abyste na něj byli dostatečně připravení, můţete se rozpomenout,
kdo je zakladatelem detektivního a hororového ţánru a tipnout si, která naše redaktorka je jeho velká fanynka.
A samozřejmě nezapomeneme pořádně rozebrat 17. listopad (ale moţná aţ v prosincovém čísle) a přidat i pár pravidelných
rubrik, které nemohou za ţádnou cenu chybět!
YO(U)DA

Zde je místo pro vaši inzerci.

Navštivte Gympláka na stránkách Gymnázia
a prohlédněte si ho v barevném provedení.

Redaktorem můţeš být dokonce i ty!

Přejeme hezký víkend a vše nejlepší (i kdyţ některým
se zpoţděním) Evě Suchomelové, Věře Novákové,
Heleně Kříţové i Františkovi Kristenovi. Však oni vědí
proč.

