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Maturanti grilují...

SLOVO ÚVODEM
Myslím, že úvodníky psané na
téma blížících se prázdnin nebo dovolených, jsou již dosti ohrané. Je přeci
samozřejmé, že se všichni těšíme.
Jak se však ukázalo, nadcházející letní
volno nám mohou lidé v našem okolí
připomínat ještě jinak, způsobem,
který bych označila za povedenou
a úsměvnou provokaci.
Také jste při posledním školním květnovém dnu cítili
na školních chodbách či ve třídách nezaměnitelnou vůni grilovaného masa? Vlastně stačilo jen vyhlédnout z okna, aby vám
bylo vše jasné. Třída 8.B, složená nyní z již úspěšných maturantů, se s gymnáziem rozhodla rozloučit originálním způsobem.
U fontány v areálu školy si bez okolků rozdělali venkovní gril.
Vůně pečeného masa následně zapříčinila to, že třídy na přilehlé budově školy si otevřely okna a jen nevěřícně koukaly. „Až
teď jsme si uvědomili, že kolem gymplu to je vlastně docela pěkný.
A nejspíš z toho uděláme tradici, takže se těšíme zase příští rok!“
zhodnotila uspořádanou akci s úsměvem jedna z účastnic „grilovačky“. Co dodat? Snad jen že se snad příště podělí i s námi.
Přestože se Gymplák prezentuje jako dvouměsíční periodikum, redakce se letošní rok rozhodla pro vydání červnového
speciálního vydání. Právě ho držíte v rukou. Se svým zaměřením
na léto doufám, že vás zabaví nejen během posledních školních dnů, které se vždy vlečou více než všechny dny uplynulé.
Nenechte se vyprovokovat grilujícími maturanty ani obálkou
Gympláka a užijte si letní prázdniny, jak se patří!
za celou redakci Gympláka
Markéta Popelářová
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Letní prázdniny

podle redakce
Redakce Gympláka se vám v posledním červnovém čísle rozhodla ukázat svou tvář.
Kdo všechno z řad studentů za stránkami časopisu stojí? A jaké jsou naše plány na léto?
MARKÉTA POPELÁŘOVÁ
Léto mám spojené s pozdním vstáváním, poleháváním u bazénu, cestováním a
středomořskou kuchyní. Těším se, až odjedu někam pěkně daleko, daleko od starostí všedního dne, zlepším si cizí jazyk a přivezu zpátky spoustu fotek. A horké
počasí si pak během školního roku budu připomínat alespoň prostřednictvím
vůně limetky a čerstvé máty.

NIKOLA HONZOVÁ
Jsem na letošní prázdniny zvědavá, protože odjedu sama do Francie, kde se budu
muset dva měsíce postarat sama o sebe a zároveň o tři malé kluky. Těším se ale na
dny, kdy budu mít volno, zajdu si na pláž a budu relaxovat. A pak také na ten pocit,
až si uvědomím, že jsem to všechno zvládla, a vrátím se domů. Takže vzhůru vstříc
dobrodružství!

PETR JANOTA
Přes rok se neustále snažím někomu vyhovět. Rodičům, přátelům, učitelům. V létě
budu mít konečně čas sám na sebe. Seznam filmů a knížek, které chci vidět a přečíst, se mi celý rok hromadí. Chci jít ven běhat, chci si jen tak po obědě lehnout
do trávy, chci vidět svět na vlastní oči, ne ho jenom znát z vyprávění. Léto je ten
správný čas!

KATKA BUBNOVÁ
Tak trochu už si užívám své nejdelší prázdniny teď, ale čeká mě pár přijímaček.
Dohánění spánkového nedostatku za posledních osm let mi však ještě delší dobu
zabere. Následující skoro dva měsíce strávím brigádou v živém prostředí vodáků
na rušné řece Vltavě. Nejspíš se úplně rozmočím, protože mě čeká vodácký tábor
na Lipně. Těším se na nové zážitky, moře sluníčka, ani jedu chvilku nudy a i na čas
strávený s knížkou v ruce.

LENKA RÁČKOVÁ
Musím se přiznat, že prázdniny tento rok znějí lákavěji než kdy předtím. Při každém
slunečném dnu myslím na ten krásný pocit volnosti a nic nedělání, s nímž mám
léto pevně spojené. Letošek sice pro mě bude jiný, možná trochu výzva. Ráda bych
konečně začala s „řidičákem“ a především se podívala někam daleko za hranice
Ústí a vrátila se zpět plná energie a krásných vzpomínek.

LIZ PAULAVETS
Na léto se těším hlavně kvůli polehávání u bazénu s knížkami a sluchátky v uších.
Doufám v dobré počasí a čas strávený venku s kamarády a zmrzlinou. V neposlední
době se nemůžu dočkat cestování, mořského ovzduší a fotografování všeho okolo.

PÉŤA WOLLMANNOVÁ
Já mám léto spojené hlavně s brigádou v obchodě, tudíž nemám tolik volného
času. Ale když už nějaký mám, tak ho trávím s dobrou knížkou v ruce, u babičky
na chalupě nebo s přáteli venku. Taky se těším, až vyrazíme s rodinou na pár dní
vypnout k moři a užijeme si pěknou dovolenou.

KRISTÝNA KROPÁČKOVÁ
Když se řekne léto, vybavím si mnoho věcí, avšak nejdůležitějším spojením je volno, teplo a odpočinek. Myšlenka na dny, které přestanou být stereotypní, se mi
opravdu líbí. Nejvíce se těším na dlouhé výlety na kole či na bruslích, čtení knih,
lezení po stěnách a poflakování u bazénu s přáteli.

KRISTÝNA KUBIŠTOVÁ
Teplo. Slunce. Voda. Relax. Zmrzlina. Moře. Smích. Grilování. Mojito. Knížky. Houpací síť. Šaty. Výlety. Dětství. Pohoda. Růžové nehty. Letadlo. Ploutve. Žabky. Večírky.
Svoboda. Hlouposti. Spontánnost. Sluneční brýle. Pláž. Cizí jazyky. Ovoce. Klid. Nezodpovědnost. Noví lidé. Zážitky. Splněné sny. Festivaly. Rozcuchané vlasy. Tábory.
Vůně květin. Barvy. Brigáda. Plavky. Filmové večery. Hlasitá hudba. Dostatek spánku. Energie. Pozitivní nálada… Neskutečně se těším, až se tato prázdninová slova
opět stanou realitou všedních dní a já budu od rána do večera obklopená vždy
alespoň jedním z nich!

LUCIE KROUPOVÁ
Na prázdninách mě baví nejvíc to, že jsem režisérkou svého veškerého času. A má
nejoblíbenější prázdninová činnost? Spíš než u bazénu mě potkáte svištět lesem
na kole, kde nejradši projíždím zapomenutými stezkami a objevuji cesty nové. A co
na tom může být tak zajímavého, říkáte si. Já osobně jsem fascinovaná paralelou
se všedním životem. Každý přece máme před sebou nespočet cest. Můžeme jet po
hladší silnici, hrbolaté „polňačce“ nebo si vyjezdit stezku vlastní. To už ale záleží na
každém z nás.

KRISTÝNA KLAZAROVÁ
Léto je pro mě synonymem pohody a klidu. Ve vzduchu nevisí žádné povinnosti,
člověk se prostě natáhne k bazénu, čte si a snaží se neupatlat stránky melounem.
A když přijde večer a sluníčko přestane tolik hřát, nastává moje nejoblíbenější část
prázdnin - volné letní večery strávené s rodinou nebo přáteli bez vidiny brzkého
ranního vstávání.

JIRKA PROCHÁZKA
Na prázdninách mám nejradši volný čas. Přesněji ten volný čas, který bych vždycky chtěl, ale přesto ho nikdy nemám kvůli spoustě dalších skvělých aktivit, jako
tábory a dovolené. Kromě toho se těším taky na odpočinek od školy, díky čemuž
vykolejíme z rutiny všedního dne přes celý rok. Prázdniny proto taky jsou, a jsou
díky tomu skvělé asi pro všechny. Nevšední dny, nečekané okamžiky, spontánní
rozhodnutí. Přesný opak školního roku, to pro mě je léto, ať jsem, kde jsem.

NATY KUDRNOVÁ
V létě si chci vychutnat absenci pocitu nervozity, nevědomosti a frustrace nad
tím, jestli náhodou nepíšeme písemku z fyziky, češtiny nebo třeba němčiny. Těším se na tvoření scénáře k 17. listopadu, čtení ve stínu, opalování a plánovanou
grilovačku s přáteli. Je mi jasné, že celé dva měsíce uběhnou snad ještě rychleji
než víkendy, a tak si je hodlám pořádně vychutnat.

EVA LIPENSKÁ
Když slyším slovo léto, už několik let se mi vybavuje hlídání mladšího brášky. Nejvíc se těším na první dva červencové týdny, které strávím na Festivalu Fantazie v
Chotěboři. Potom si budu do začátku brigády užívat léta asi jako většina ostatních - na zábavách s přáteli a v bazénu s ledovou kávou v ruce. A budu se mračit
na blížící se začátek září.

MÍŠA LŽIČAŘOVÁ
Na prázdniny se těším každý školní rok. Po nejnáročnějším roce mého studia na
gymnáziu se moje touha po nich zvýšila ještě alespoň na dvojnásobek. I když
náplň mých prázdnin obsahuje ze třetiny maturitní četbu, nemohu se dočkat
odpočinku od starostí se školou. Pozdní vstávání, teplé letní dny, pohoda, přátelé, brigáda a relax zní tak krásně, že ani na ty dva měsíce to prostě nestačí! No
co, všechno je tak vzácné proto, že to jednou končí, no ne? Tak pojďme doklepat
poslední měsíc a užívat si zaslouženého odpočinku!

výtvarných prací studentů gymnnázia
Vernisáž ve fotografiích Vernisáž
- 13.5. 2015 -
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A JE TO TAM!
Gymplák se stal Školním časopisem roku
2015 Pardubického kraje!
V pátek 15. května byl náš časopis pozván do Pardubic na předávání cen soutěže Školní časopis roku Pardubického kraje. A světe div se, Gymplák se umístil na první příčce v
kategorii školních časopisů druhého stupně ZŠ a SŠ. Zároveň
si tak pojistil vstup do celostátního kola v Brně.
Součástí předávání byla i menší exkurze do útrob
Českého rozhlasu a Pardubického deníku, kde jsme mohli
přičichnout k novinařině v praxi a také si nechali poradit od
zkušených žurnalistů ohledně tvorby dalších čísel.
Tímto bych chtěla moc poděkovat redakci za nápadité články a Markétě, šéfredaktorce a grafičce v jedné osobě,
jejíž zásluhou je Gymplák takový, jaký je. Prostě nejlepší ☺.
Další dík patří samozřejmě vám, čtenářům, pro které
to vše děláme. Nesmírně nám lichotí, že na gymplu rapidně
klesla spotřeba čtverečkovaného papíru na piškvorky a že
nyní dáváte přednost našemu kvalitnímu čtivu. Děkujeme!
Lucie Kroupová

Exkurze do Českho rozhlasu Pardubice. Foto: Lucie Kroupová.

Foto: Pardubický deník

Tak blízko
a přitom tak
daleko
„Už je toho na nás moc, zkrátka konec května.“
Květen. Těsně před cílovou páskou meleme doslova z posledního. Na konci každého dne nadšeně odtrháváme růžek v diáři se slovy, že zbývá už jen… Cože, ještě
tolik? Prázdniny jsou za dveřmi, jenomže my pořád sedíme
v lavicích a učíme se (tedy alespoň někteří). Každý z nás už
se vidí u moře, u bazénu nebo v posteli i po osmé ranní ve
všedním dni. Zbývá nám přežít ještě jeden měsíc.
Je zvláštní, že vám červenec obvykle uteče jako
voda, zatímco červen se táhne pomalu jako já při první jízdě v autoškole. (Věřte mi, nic není tak pomalé, jako jsem
byl já. Dokonce i traktor jel rychleji!) Před sebou máme ještě čtvrtletky, různé kurzy, poslední zkoušení a každoroční
vylepšování známek „na poslední chvíli“. Aby toho nebylo
málo, na seznam se přidávají: víkendová brigáda, volnočasové aktivity a naše záliby, na které už moc času nezbyde.
Někomu se z hlavy úplně vykouřilo odevzdávání čtenářských deníků, teprve teď přichází to pravé Utrpení mladého Werthera. Slova přicházející mnohým z nás na jazyk zní:
„Já už nemůžu.“
Když jsem stál na chodbě u nástěnky a žalostě vyhlížel změny, oslovila mě jedna paní profesorka s obavou,
zda mi je dobře. Odpověděl jsem po pravdě: „Už je toho na
nás moc, zkrátka konec května.“ A ona mi, k mému překvapení, odpověděla: „Nemyslete si, že jste v tom sami, učitelé jsou na tom úplně stejně, jenom to umí dobře skrývat.“
Z našeho pohledu žáka zkrátka trpíme, myslíme si, že nás
učitelé schválně tyranizují svými testy a zkoušením. Opak
je pravdou. Pokud tu někdo trpí, tak jsou to učitelé. Zatímco my se doma stále vyhýbáme připravenému sešitu na
stole, oni obezřetně obchází štos slohových prací a písemek, které musí opravit. V červnu to pociťujeme všichni
ještě zřetelněji. Všichni vnímáme tu lenost a nechuť něco
dělat. Tak to vidíte, kdo by řekl, že studenty a kantory nakonec spojí, nám všem dobře známá, prokrastinace.
Proto nezoufejte, když budete v neděli večer sedět nad sešitem a marně se snažit nasoukat něco do hlavy.
A vy, páni učitelé, nevěšte hlavu, pokud se vám katedra zaplní neopravenými testy. Nejste v tom totiž sami! A pamatujte, už jen jeden měsíc a máte klid (tedy alespoň do září).
Petr Janota

GYMPL MÁ TALENT
S novým letním speciálem přichází i zbrusu nová rubrika, která vyvrací všechny fámy o tom, že gympláci jsou jen „monstra“
ládující se informacemi z tlustých bichlí. I mezi tvými spolužáky se může skrývat geniální vědec, múzou políbený básník, nadaný malíř či zpěvák se zlatem v hrdle. Bohužel však
ve většině případů platí, že čím víc je dotyčný talentovaný,
tím je i skromnější a o jeho nadání se třeba nikdy nedozvíme.
Ale tomu už je konec!
Vydala jsem se proto na lov talentů a první, kdo byl lapen do talentové sítě, je Pavel Horníček ze třídy 3. A. Páju všichni známe
jako usměvavého sportovce, jenž nezkazí žádnou zábavu, ale věděli jste, že fušuje i do básnického řemesla? A musím vám říct,
že to není vůbec špatné! Nicméně, přesvědčte se o tom sami.
Lucie Kroupová
Óda na Elu
Křídou kreslím po bíle zdi,
křivky tvé tváře v podzimním dni.
Odlesk tvých zlatých vlásků,
zářících jak moře třpytivých se hlásků.
Můj zrak spatří tvoji krásu,
s bledou zdí v kontrastu.
Pohládnu do tvých očí tajemných,
prosím dej mi více chvil takto radostných.
Jako vítr se tvými vlásky proplétám,
cítím jejich vůni, vzdychám.
Křivky tvého těla v letu vnímám
a jenom maličko se ho dotýkám.

Miluji, když se na mě tvá ústa smějí,
to jsou ty chvíle, co mě nejvíc hřejí.
Ty a cokoli jiného je jako den a noc,
každá vteřina s tebou pro mě znamená hrozně moc.
Na konci každého dne odcházíš,
koukám ti na záda a moc mi scházíš.
Marně doufám, že se otočíš
a do mé náruče zaplachtíš.
A přece cítím klid a teplo,
půdu pod nohama a kolem světlo.
Šťastný houpu se ve tvé záři,
byť tě znám skoro jen od září.

Pavel Horníček, 3.A

DOBA ABSOLVENTŮ
S příchodem května jsme se dočkali kromě slunečných dnů také několika absolventských recitálů žáků Základní
umělecké školy Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí. A protože
„ZUŠku“ navštěvuje mnoho z našich studentů, jako správní
kamarádi jsme neváhali a šli se na ně podívat.
Nezaujatí diváci si mohli dokonce vybírat, zda si přejí slyšet klavír, housle nebo snad zhlédnout vystoupení mladých tanečnic. Stačilo vyrazit do divadla, sálu hudební školy
nebo, což by někoho mohlo překvapit, do Malé scény. Zde se
představili Jakub Šilar, Ema Komárková a Jana Lásková na
sobotním „absolváku“ 13. května jako muzikanti připravení na
život. Ani koncertní sál nezůstal prázdný, 17. a 18. května se
rozezněl slavnostními tóny nástrojů žáků prvního cyklu. Mezi
našimi studenty se zde představili například Kateřina Ducháčková na flétnu nebo Eliška Křížová na housle.
Přípravy vrcholily i v divadle, kde 26. května vypukl
program absolventek prvního i druhého cyklu tanečního oboru. Všechny okouzlil zamilovaný tanec Nikoly Honzové a Vaška Navrátila a domů jsme odcházeli s čerstvými vzpomínkami
na Nic - ono bezejmenné je počátkem, tanec, s nímž dívky po-

stoupily do celostátního kola taneční soutěže.
Zkrátka a dobře, každoročně se naše škola reprezentuje nejen na poli intelektuálním, ale také i múzickém. Kteří
umělci nás překvapí příští rok?
Lenka Ráčková

Foto: McLavin Photography

Musíte to vidět zblízka!
Mistrovství světa v hokeji na vlastní oči
MUSÍTE TO VIDĚT ZBLÍZKA! vyzývala nás
k návštěvě domácího MS v ledním hokeji hlavní upoutávka s Tomášem Rolinkem,
kapitánem posledních mistrů světa, měsíce a měsíce před začátkem turnaje. Jako
správná hokejová fanynka jsem samozřejmě dala na pokyn pořadatelů a mistrovství světa na domácí půdě jsem si nenechala ujít! Ráda bych se tedy podělila o
svůj neuvěřitelný zážitek.
Moje výprava do Prahy začala ve čtvrtek 7. května.
Šampionát už byl tedy v plném proudu a hned po výstupu z
vlaku na mě odevšad dýchala TA atmosféra. Na nádraží se to
hemžilo fanoušky různých národností, od tišší skupinky Kanaďanů až po hlasitou kupu Švýcarů.
Když jsem projížděla tramvají kolem O2 arény a viděla nadšené zástupy příznivců našeho národního týmu hrnoucí
se ven oslavovat vítězství nad Francií, málem mi vytryskly slzy
do očí. Nemohla jsem uvěřit tomu, že za 24 hodin budu snad
prožívat to, co oni.
V pátek odpoledne jsem se tedy celá nedočkavá vydala se svou kamarádkou na zápas. A něco tak dokonalého
jsem nezažila.
Nešlo snad ani o to, že jsme vyhráli 4:0, to byla spíš
jen taková třešnička na dortu. Ale když vidíte na domácím ledě
Jardu Jágra a společně s dalšími 17 382 nadšenci vyvoláváte
jeho jméno nebo skandujete známý pokřik „Kdo neskáče, není
Čech!“, to je něco nepopsatelného! Křičíte jako šílení, při gólu si
div nevyřvete hlasivky, protože jste v tu chvíli asi nejšťastnější
člověk na světě!
Plná emocí a dojmů z toho nejúžasnějšího zážitku
jsem se vydala k hotelu, kde naši hokejisté během mistrovství
bydleli. A světe div se, ten boží den ještě neskončil!
V sobotu jsme se s kamarádkou celý den poflakovaly
kolem arény, užívaly si, v poledne si zašly na Kanadu, kde jsem
měla štěstí asi na nejlepší místo v hale. No řekněte, nelíbilo by

se vám sedět přímo nad červenou čárou, za střídačkami? Byla
jsem jen asi 2 metry od Crosbyho poskytujícího rozhovory!
Navštívila jsem také Síň slávy českého hokeje v Galerii
Harfa. Cenné relikvie jako Haškovy betony, medaile ze zlatého
hattricku a z Nagana, poháry pro Mistry světa a Extraligy neuvidíte na jednom místě každý den.
Sobotní večer jsem jak jinak strávila také na hokeji,
tentokrát jsem jako nezávislý divák podporovala jak Švýcarsko
- kvůli Josimu, tak Švédsko - kvůli Forsbergovi.
Nebudu vám lhát, že když jsem v neděli odjížděla
domů, nebyla jsem smutná, že už to všechno skončilo. Uteklo to příliš rychle. Nic nemělo chybu. Organizace skvělá, lidé
příjemní a ochotní. Noví přátelé. Hokejový zážitek na jedničku
s tisíci hvězdičkami. A včetně toho pocit, že patřím mezi těch
741 690 šťastlivců, kteří to VIDĚLI ZBLÍZKA.
Eva Lipenská

Foto na této straně: : Eva Lipenská

Co se děje
za oponou?
Jako divák vnímáte divadelní hru zcela jinak
než herec. Herec ví, o čem hraje. Divák často neví,
která bije. Herec se soustředí na text. Divák vnímá
vizuálno. Herec často čeká na divákovu reakci. Divák ještě častěji čeká na další podnět herce. Občas
se stává, že oba čekají až příliš dlouho a v závěru se
nikdo nedočká ničeho. Jaké to ale je být doopravdy
hercem?
Občas mě napadá, že by stálo za to, nehrát
žádné představení, zkrátka jen vysílat do obecenstva na obrazovku záběry z toho, co se děje v zákulisí a na jevišti za zataženou oponou. Mnozí by byli
určitě překvapení. Když publikum sleduje určitou
scénu, představují si herce v zákulisí sedící v klidu na
židlích a poslouchající své „spoluhráče“. Ano, občas
se posadíme, ale obvykle trávíme čas jinak.
Zde se totiž obvykle debatuje, nadává,
pomlouvá, utišuje, handrkuje, koketuje nebo jen
tak žertuje. Všechny drby jdou v divadle přes maskérnu a kostymérnu přímo do zákulisí. Takže vám radím: Pokud se chcete dozvědět něco nového, jděte
rovnou za oponu a bedlivě poslouchejte.
Dalším oblíbeným způsobem, jak trávit čas,
jsou naschvály. Třeba když vám místo „falešného“
octu (který máte v následující scéně ochutnat) dají
ocet pravý. Nebo když místo piva objevíte ve své
skleničce lák od okurek. V takovou chvíli by člověk
instinktivně vyprskl a šel si vymýt pusu. Když ale stojíte na jevišti, tak si něco takového nemůžete dovolit.
Být hercem neznamená umět se tvářit podle situace nebo dokázat skvěle přednést text či dokonce improvizovat, pokud se něco nepovede. To
pravé herectví spočívá v jediné maličkosti – v umění
spolknout odpornou smradlavou tekutinu, v níž ještě před chvílí plavaly kyselé okurky, a tvářit se tak, že
je to skvěle vychlazená dvanáctka.
Petr Janota
Foto: gymuo.cz

Tip na léto:

Festival nepočítačových her

Letní prázdniny se sice můžou zdát ještě neuvěřitelně daleko, ale možná už teď plánuješ, kam vyrazit na boží akci. Co takhle
kromě obvyklé dovolené s rodinou a pár akcí s kámošema navštívit i
festival, kde objevíš svět za hranicemi tvojí fantazie?
16. - 19. července se v Pardubicích potkají už po jednadvacáté fanoušci na největším festivalu nepočítačových her v ČR s
názvem GameCon. Myslíš, že to není pro tebe? Věz, že 520 hráčů (a
spousta z nich ve věku 15 - 19 let) už mají GameCon zařazený mezi
jejich nejoblíbenější akce léta.
Co si představíš pod takovým pojmem nepočítačové hry?
Možná tě napadly deskovky a karetní hry. Správně, na Gameconu se
můžeš těšit i na deskohernu, kde si můžeš zadarmo vyzkoušet obrovský sortiment deskovek včetně úplných novinek. Nevíš, jak na ně?
Nevadí, najdeš tam i lidi, co tobě a partě kamarádů hru rádi vysvětlí.
Zatoužil jsi někdy stát v čele armády, vést ji do boje s odhodlaným
nepřítelem? Tuhle možnost ti nabídne Wargaming a nemusíš být vůbec zkušený vojevůdce, zkusit si tuhle aktivitu můžou i úplní nováčci.
Kromě toho na festivalu potkáš RPG hry jako třeba Dračí Doupě a
další. Můžeš mít ambice vyhrát Mistrovství v Dračím Doupěti nebo
si jen tak užít kratší jednorázové příběhy, třeba z Podlondýna plného
elfů a dalších kreatur.
Na své si přijdeš i pokud ti „jen“ vyprávění nestačí a chceš si
příběhy zahrát a prožít naplno. Jako každý rok na Gameconu bude
celá řádka larpů - pokut nechceš jen sedět v kině a koukat na filmy,
ale chceš být v tom filmu - pak je larp přesně pro tebe. Ať už chceš
prožít silný příběh rodinného poválečného dramatu na larpu Doma
je doma, zasmát se při hraní Kytek versus Zombie anebo se proletět
steampunkovou vzducholodí na Cestě do Isoly, to vše je na Gameconu možné. Jestli by sis chtěl zkusit řídit vesmírnou loď přes tablet
v parádní uniformě, zažít epické okamžiky a ponořit se do příběhu
posádky takové lodi, je pro tebe připraven Křižník Orlov, který právě
vyráží na svoji první vesmírnou cestu.
A co to zakončit nějakou pořádně akční hrou? Třeba takový
famfrpál, kde si užiješ hlavně hodně srandy, skvělá lasergame za super cenu, bitva s vodními pistolemi, a mnoho dalších na tebe čekají
na Gameconu. Rozhodně akční je i legendární sobotní párty s koncertem či improshow.
Zaujalo tě to? My věříme, že ano. 16. - 19. července v Pardubicích, a vše se dozvíš na gamecon.cz nebo facebooku (hledej FB
skupinu GameCon).
Text a foto: GameCon

Petr Vopěnka
(1935 – 2015)

Zápisník zapadlých XXIX
V porevolučním roce 1990 byly na několika
pražských fakultách založeny katedry filosofie a dějin
různých oborů. Konkrétně šlo o přírodovědeckou a
pedagogickou fakultu – a také matfyz. Leckdo by protestoval: tak exaktní, objektivní, přesná věda jako matematika přece nepotřebuje nějakou humanitní omáčku nebo návrat do minulosti. Platí přece nezávisle na
náhodných dějinných okolnostech, musí být stejná, ať
ji dělají Češi, Indové nebo Marťani. Vskutku?
Hlavními tahouny katedry filosofie matematiky byli Jiří Fiala (1939 – 2012) a právě Petr Vopěnka.
Poprvé jsem se s jeho jménem setkal, když kdosi doporučoval jeho Rozpravy s geometriíI (první, jak se později ukázalo). Knihu jsem otevřel, začal poctivě číst –
a nerozuměl jsem ničemu. Ne proto, že by šlo o text
přetížený učeností, ale naopak: velmi obyčejným jazykem se tu probíraly základy geometrického uvažování,
přičemž všechno to, co chápeme jako samozřejmé, tu
bylo důkladně zkoumáno a tematizováno.
Zkuste například vyjádřit, co je to úsečka. Co
má společného s čárou na papíře? (Původně s nataženým provazem nebo rýhou v zemi.) Kde vlastně je? Do
jaké míry je? Nakolik lze říct, že se skládá z bodů nebo
že spojuje body? Jak byste to dokázali? Lze ji prodlužovat? I za obzor?
Vopěnka vyšel z fenomenologie (filosofický
směr 20. století), která je svou důkladností proslulá a
právě různé takové předpoklady (až předsudky) našeho poznávání zkoumá. Postupně se ve svých Rozpravách věnoval geometrii v antice, ve středověku, v raném novověku a s neeukleidovskými geometriemi se
dostal až do moderní doby. Všechny díly pak souhrnně
vyšly jako monumentální svazek pod názvem Úhelný
kámen evropské vzdělanosti a mociii . Není to kniha na
pár dní. Udělat si půl roku času, pořídit si houpací křeslo a dýmku a pomalu, po malých dávkách číst a promýšlet … Jednou to zkusím.

		
Zřejmě
ústřední
Vopěnkovou myšlenkou je
následující výklad událostí
počátku novověku (u autorů
jako Descartes, Galilei, Newton): náš svět byl tehdy vložen
do eukleidovského geometrického světa a byl s ním ztotožněn. Připadá-li vám samozřejmé, že cokoliv okolo nás je
popsatelné souřadnicemi trojrozměrného prostoru (podle
os x, y, z) a že nic jiného ani
není (protože kde by to bylo?),
pak jste stále součástí této novověké tradice. Zde byla založena moderní vědotechnika,
která tak výrazně určila ráz naší civilizace.
Právě na Descarta se výslovně odvolává název navazující
Vopěnkovy knihy Meditace o základech vědyiii . Pokouší se založit
matematiku, která by do novověké pasti nepadla, matematiku,
která vychází vstříc přirozenému světu: pracuje s neostrostí, nerozlišitelností, jevením a proměnami v čase – tedy s tím, co potkáváme, když vyjdeme do přírody, ba přímo s tím, co prožíváme ve
svých životech.
Geometrická linie však není jediným proudem v rozsáhlém toku matematiky. Vopěnka připomíná i směry, které pracují
s čísly: matematiku starověké Indie, algebru vypracovanou Araby
a číselnou mystiku – kabalu – náležející do tradice židovské. I jimi
by stálo za to zabývat se obdobně rozsáhle.

Vopěnka nebyl filosofem proto, že by pravou vědu pořádně neovládal. Mezi matematiky proslul svými výsledky v oblasti topologie, teorie množin, nekonečnaiv . Zatímco ale tyto
objevy mohou posoudit a ocenit jen specialisté, jeho filosofické
texty mohou být přístupně mnohem širšímu okruhu vzdělanců.
Velmi sympatická je mi jeho snaha vrátit se ke starým textům.
Vopěnka zdůrazňuje, že nemůžeme rozumět svému oboru, pokud nemáme k dispozici a nestudujeme jeho zakládající díla.
Právě díky němu byly a jsou vydávány nové překlady Eukleida či
Al-Chvárizmího. (Co by bylo takovými díly pro biologii? Darwin,
Linné, Aristotelés?)
Krátce působil i ve veřejné sféře: stal se prvním porevolučním
ministrem školství, jeho úlohou bylo oboru zdevastovaný čtyřice-

ti lety komunismu postavit zase na nohy. Za krátkou dobu svého působení rozhodně nestihl prosadit všechny své záměry,
ve srovnání se svými pozdějšími nástupci byl ale rozhodně
ministrem kompetentním. Řada jeho pedagogických názorů
je dost radikálně staromódní, proti moderním liberálním proudům staví postoje klasické, rozhodně to však jsou názory ucelené a promyšlené.v
Pro svůj vliv přesahující hranice jediného oboru patří
mezi myslitele vyznamenané cenou Vize 97 Václava a Dagmar
Havlových. Řadí se tak po bok osobností jako Umberto Eco,
Zdeněk Neubauer, Konrad Liessmann, Zygmunt Bauman nebo
Miloslav Petrusekvi. Znáte je?
Když letos na jaře zemřel, koupil jsem si a přečetl jeho
knihu Hádání v hospodě . Ne, nečekejte žádný odvaz: i v žánru dialogu je Vopěnka rozvážný, neuspěchaný, důkladný. Jde

o rozmluvy prorežimního vědce a protirežimního filosofa (a
dalších postav, které se tu objevují) v době vzniku Charty 77,
tématy jsou ovšem opět hlavně (před)novověké kořeny vědy.
Jako biologa mě potěšilo, že se tu Vopěnka výrazně zabývá
vznikem a podstatou života (způsobem pro biologii zcela neobvyklým).
Profesor Vopěnka zemřel uprostřed nedokončené
práce v roce, kdy by se dožil osmdesáti let. Symbolicky to bylo
právě v den a hodinu, kdy nastalo zatmění slunce (20. března
2015).
Kromě toho, že byl matematikem a filosofem, byl i
křesťanem. Ne mimo matematiku a filosofii, křesťanství s nimi
organicky spojoval; vždyť i ono je součástí evropského kulturního dědictví. Hádání v hospodě končí právě soustředěním na
křesťanská témata. Ví nyní Petr Vopěnka o nekonečnu víc?
Pavel Holásek
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Seriál, který stojí za to
Letní prázdniny tu budou co nevidět a
s nimi spousta nových zážitků a přátel
během příjemných slunečných dní. Jak
ale přežít ty, které budou ve znamení
dešťových kapek za vaším oknem, když
zrovna nemáte po ruce svou oblíbenou
knihu? Na chvíli vypněte a nechte se
unášet do světa seriálů.
V aktuální době má většina lidí ve svém
watchlistu alespoň jeden seriál jako
např. Game Of Thrones, The Walking
Dead, Arrow nebo The Big Bang Theory,

BROADCHURCH

Znepokojující britské drama, které mě
až do poslední epizody série drželo v
napětí.
Přátelské městečko, v němž největším
prohřeškem bývá drobná krádež, rozvrátí nečekaná brutální smrt místního
chlapce… Obvyklý tuctový námět, ale
v naprosto nevšedním hábitu. Celé to
pozorování vyvíjení vztahů lidí ve městě, kde se nikdy žádný větší zločin nestal, je naprosto úžasné. Lidé se začínají
podezřívat, zprávy a drby se šíří rychlostí větru. Hustota atmosféry a nedůvěra jednoho v druhého postupně nabývá. Rodiny nemají daleko k rozpadu
a reagují velice lidsky, tak jak by se to

asi doopravdy mohlo stát.
Tak realistický seriál dlouho nebyl a
dlouho nebude natočen. S blízkými
zemřelého chlapce prožíváte hluboký
žal, s novým detektivem Hardym, bručounem s vlastním tajemstvím, a jeho
parťačkou Ellie, místní dlouholetou policistkou, odhalujete překvapivá fakta
o obyvatelích Broadchurch, která později rozdělují město na několik táborů.
Seriál se zaměřuje na každou postavu
městečka zvlášť, takže vidíte náhled do
života každého z nich. Když už to vypadá, že jste konečně kápli na padoucha
- celé se to otočí a jste zase na začátku.
Zároveň se těšte překrásnou britskou
krajinou a dokonalou hudbu. Tak vyda-

světoznámé, profláklé show. Naše generace by ty, kteří o nich nikdy alespoň
neslyšeli, nazvala nejspíše naprostými
ignoranty. Kvalitní seriál ale na sebe
velice často neupoutá tolik pozornosti,
proto o něm při vyslovení jeho názvu
nemá široká veřejnost vůbec ponětí.
Na následujících řádcích bych tedy vám
chtěla přiblížit a doporučit počin, který
mě při hledání nové seriálové závislosti nejvíce oslovil a o kterém většina lidí
nejspíš nikdy neslyšela.

řený soundtrack perfektně dokreslující
atmosféru jsem neslyšela celé věky. V
hlavní roli exceluje se svým skvělým,
po duši hladícím skotským přízvukem
David Tennant, dále známý jako např.
Doctor Who, zdatně mu sekunduje
Olivia Colman. Nejen ona je v seriálu
příkladem normálně vypadající ženy.
Tohle na britské tvorbě opravdu miluji -postavy jsou zkrátka obyčejní lidé.
Žádné hollywoodské hvězdy, které se
probouzejí s kompletním make-upem
na tváři, ale prostě realita. Samozřejmě,
na hezké tváře se dobře dívá - mám
ráda i americké seriály, ale v tomhle
jsou britské počiny vážně k nezaplacení.
Eva Lipenská

Foto: reellifewithjane.com

