Váţení čtenáři,
právě drţíte ve svých krásných rukou první speciál školního časopisu Gymplák. Přinášíme v něm vše okolo divadla z dílny Veselého
zrcadla: Jak jsem vyhrál válku. Vše, tj., recenzi o divadle samotném a v neposlední řadě rozhovory s představiteli hry.
Také se společně poohlédneme za historií a úspěchy naší školy. Věnujeme se jim především proto, ţe slavíme 65. výročí!
V neposlední řadě se dočtete něco málo o úsporách ropy, nad kterými dohlíţí Mgr. Jaroslav Kumpošt.
Hezkou zábavu i prázdniny,
Niccollo Pellochi

Váţení a milí Gympláci,
není to tak dávno, co naše škola slavila půl století své
existence. Čas plynul dál a dnes je to uţ neuvěřitelných 65 let
od 6. září 1946, kdy byly její dveře poprvé otevřeny. Za dobu
svého působení usedlo do jejích lavic přes 2500 studentů
a „zkoušku dospělosti“ zde sloţilo více neţ 300 tříd.
Denně sbírá nové zkušenosti a úspěchy v oblasti
kultury i sportu. Můţe se pyšnit skvělými umístěními ve
volejbale, šachách a ping pongu. Jak všichni dobře víme, sport
je na naší škole velmi podporován. Mimo hodin tělesné výchovy
máme moţnost jezdit také na turistické výlety, vodácké výlety,
lyţařské výcviky a ve třetím ročníku na sportovní kurz. Pro
rozvíjení sportovních dovedností je nám k dispozici dobré

Euroscola 2008

zázemí nejen v tělocvičně, kterou na rozdíl od jiných škol máme
přímo v areálu gymnázia, ale i na hřišti a nedalekém stadionu.

Silnou stránkou jsou zejména olympiády. Jazykové, biologické, dějepisné a mnohé další. Od května 2011 se můţeme rovněţ
chlubit nejlepším školním časopisem roku v Pardubickém kraji. Právě za toto umístění a mnoha další, kterými studenti naši školu
skvěle reprezentují, budou oceněni při večeru odměn a díků, který je vedením gymnázia pořádán jiţ tradičně. Součástí programu
bude nejen odměňování nejlepších stu dentů školy, ale těšit se můţete na divadelní hru „ Jak jsem vyhrál válku“. Čímţ se dostávám
k další neopomenutelné součásti našeho ústavu – divadlo. Vše odstartovalo secvičením divadelního muzikálu Výtečníci v roce 1994.
Od roku 2000 uţ zde působí pro nás notoricky známý soubor Veselé zrcadlo, kde mají „ naši herci“ moţnost rozvíjet svůj divadelní
talent. Kaţdým rokem je jejich nacvičování a práce vidět na novém představení, které si pro nás připraví.
Na co bychom neměli rozhodně zapomínat, jsou výměnné pobyty. Také ty dodávají škole prestiţ a především nám
umoţňují podívat se za hranice země a setkat se s novými přáteli. Partnerské školy máme v Británii, Francii, Švédsku, Německu
i Austrálii. Máme tak jedinečnou příleţitost během studentských let, přičuchnout k jiným kulturám, tradicím, památkám.
Na závěr uţ snad nezbývá, neţ popřát naší školičce, aby i v letech budoucích sklízela pouze ovoce. Přejeme jí i nadále
kvalitní pedagogický sbor a samozřejmě pracovité studenty, jenţ ji obohatí svou prací a přinesou do ní zase něco nového.
Veronika Suchomelová, 3. A

DOTAZNÍK S PROFESORY
1. Jaké je navštěvovat naše gymnázium jako student a potom jako učitel?
2. Vnímáte od doby svého studia aţ po současnost nějaké rozdíly nebo změny, které zde proběhly?
3. Proč jste se rozhodl/a na této škole učit? Mělo na toto rozhodnutí vliv, ţe jste zde studoval/a?
4. Chtěl/a byste zde něco změnit? (Proč?)
5. Co byste popřál/a gymnáziu do budoucna?

Petr Borovička

na základce v Králíkách). Paradoxně jsem se předtím hlásil na

1. Bylo to velmi dobrodruţné,

desítky gymplů, jen ne do Ústí, tady jsem to "nechával" svojí

příjemné i zvláštní. Jen pár let po

mamce, která nakonec celý ţivot strávila jen na základce. Ţe

maturitě jsem mohl všechno vidět

jsem tu studoval, nebylo na závadu, šel jsem aspoň do

z druhé strany. Byl jsem teprve

známého prostředí.

bakalář a studoval dál dálkově

4. Konkrétně na ústeckém gymplu nic zásadního. Lidi

a zároveň začal učit na gymnáziu.

nepředěláte. Očekávám změny ve školství obecně, novověk

Ve třídách byla spousta mých

totiţ skončil a pocítí to i tak novověká instituce, jakou je

známých z Ústí a dobře jsem znal

škola. Shodu na nějakém společném povinném vzdělávacím

všechny učitele. Pomalu jsem si zvykal na nabízená tykání

základu vnímám jako dlouhodobě neudrţitelnou. Ale neţ do

a nová přátelství. Hodně mi kolegové na začátku pomáhali,

Ústí dojde ozvěna postmoderny, to ještě potrvá… „V nejbliţší

hlavně Maria Kuběnková.

době bych stál o zrušení státních maturit.

2. Změnili se studenti a změnili se i učitelé. Studenti jsou

5. Onu zmíněnou kontinuitu nezávisle na momentálních

sebevědomější a ctiţádostivější, ale i drzejší. Učitelé jsou

pseudoreformách. Co nejméně byrokratických povinností.

komunikativnější a přátelštější, ale mají větší starosti se

A i nadále přiměřeně svobodný prostor pro kreativní

zájmem studentů o své předměty. Přístup studentů i učitelů

studenty i učitele.

se změnil s příchodem demokracie. Bohuţel někteří studenti

Lenka Pešková

si demokracii ve škole vykládají špatně a nerespektují

1. Zajímavé. Byl to návrat do

pravidla.

známého prostředí v jiné roli.

3. Během studií jsem byl poţádán, abych vypomohl na pár

Některé své kolegy jsem znala

hodin a tak bylo v podstatě rozhodnuto. Nemusel jsem

i z druhé strany.

zvaţovat jiné školy, nebylo to třeba a nikdy mě to ani

2. Pokud budu brát školu jako

nenapadlo. Říkávám, ţe ústecké gymnázium je prestiţní

budovu, tak mé první seznámení

škola. Věřím tomu a je pro mě velká čest, ţe tady mohu učit.

s ní proběhlo v roce 1967, kdy

4. To je na dlouhé přemýšlení a povídání. Gymnázium ţije
a vyvíjí se tak, jak se s dobou střídají studenti a učitelé
a ministři školství. Školám chybí peníze a učitelům
společenská prestiţ. Vlastně by stačilo, kdyby se školství
a vzdělanost skutečně staly prioritou a aby někdo nalil do
škol tolik peněz, abychom mohli naplno učit - kupovat běţné
pomůcky a vybavení, nabídnout studentům nové moţnosti,
nebo si v zimě pustit topení.
5. Našemu gymnáziu bych přál, aby si stále drţelo prestiţ
díky kvalitní práci svých učitelů a studentů i díky úspěšnosti
svých absolventů, aby mělo vţdy dostatek uchazečů a aby
bylo mezi nimi čím dál víc studentů, kteří si včas uvědomí, ţe
učitelé jsou tam pro ně a ţe je toho chtějí hodně naučit.

jsem začala chodit do první třídy
(nynější učebna 2. A, pochopitelně tehdy bez stupínků).
Postupem času jsem se prostudovala do třetího patra, kde
jsem v učebně kreslírny zahajovala první ročník gymnázia. Po
maturitě jsem školu na pár let opustila. Po svém návratu jsem
zaznamenala spoustu změn ve vybavení učeben a v celkové
modernizaci školy. Jedna z věcí, která se nezměnila, jsou
zaláskované páry postávající za sloupy.
3. Pro práci na této škole jsem se nijak nerozhodovala.
Jednoho dne jsem se zašla pozeptat na místo a jsem tu.
4. Snad, určitě. Ale dnes, tři dny před koncem školního roku,
nehýřím zrovna smysluplnými nápady.
5. Gymnáziu přeju studenty, kteří tu budou studovat s chutí,
pílí, nadšením, radostí a v neposlední řadě s úspěchy… a pak

Pavel Holásek
1. V prvních letech to znamenalo
zajímavé převrácení perspektivy,
krok za kulisy, školu viděnou
z druhé strany. A dlouhodobě to
znamená kontinuitu, jsem tu
doma; já se zabydluju rád
a stěhuju nerad.
2. Největší změna přišla určitě se změnou reţimu (i kdyţ i za
bolševika byl gympl relativně oázou svobody). Potom
zavedení osmiletého gymnázia - za nás bylo jen čtyřleté a jen
v horních dvou patrech, dole byla „zdravka“. Vnímám odlišné
generace studentů a učitelů; ale celkově se toho mění
relativně málo, méně neţ v okolní společnosti.
3. Místo mi nabídla na podzim 1996 tehdejší ředitelka Jitka
Linková (ani nevím, jak se o mně dozvěděla, tenkrát jsem učil

ještě učitele, kteří budou mít stále dost sil jim to umoţnit.
Petr Falta
1. Celkem bez problému, protoţe
jsem předtím učil 12 let na jiném
gymnáziu, hned po VŠ by to
nebylo asi dobré.
2. Změny určitě, studenti jsou
otevřenější, nebojí se projevit, škola
je vybavenější, opravená....
3. Protoţe jsem znal většinu kolegů
- vrstevníků, mám to lepší na dojíţdění, na minulé škole jsme
neměli vlastní tělocvičnu...
4. Pořádné venkovní hřiště s lepším povrchem neţ je asfalt.
5. Kantorům a studentům hlavně zdraví (vím, o čem mluvím)
a budově alespoň takovou krásu jako nyní.

Recenze
Divadelní inscenaci na motivy slavného románu spisovatele Patricka Ryana „Jak jsem vyhrál válku“ představil soubor
ústeckého gymnázia Veselé zrcadlo vedený Lenkou Janyšovou.
Pod názvem této hry však nehledejte nějaký návod jak zvítězit v boji, ţádnou bitevní taktiku. Nebojte se krvelačných scén,
nejsou zavedena ţádná věková omezení. Soubor Veselé zrcadlo vás nepřišel poděsit, právě naopak. Představení se nese
v odlehčeném duchu protkaném satirickým humorem a plném tragikomických situací. Divadlo je otevřeno všem, kdo se chtějí
pobavit. Boji se přesto nevyhnete. Hlavní hrdina Ernest Goodbody vede bitvu nejen s válečnými nepřáteli, ale především sám se
sebou a se svou naivitou. Nadšený vlastenec se dobrovolně hlásí do britské armády, aby ochránil svou matičku zemi. Blázen?
Konfrontace s realitou války pak přináší divákovi mnoho prostoru pro pobavení, a to téměř aţ do úplného konce. Goodbody se totiţ
jen tak nevzdává, svých naivních ideálů se drţí zuby nehty. Závěr však vyznívá celkem váţně. Ukazuje se, ţe válka je prostě válka,
zabíjení není hrdinství.
Obsazení bylo bravurní. Porovnat si charakteristiky
postav s reálnou povahou herců, kteří je ztvárnili, je mnohdy
nasnadě. Hlavní role plukovníka Goodbodyho se ujal Richard
Muţátko a nutno říci, ţe výraz naivního dobráčka dokázal
vystřihnout perfektně. Podezřívala bych ho, ţe jej jiţ dříve
pravidelně uţíval na učitele. Zmiňme i Goodbodyho posádku
tvořenou vojíny Droguem (Adam Král) a Clapperem (Michal
Stránský), mladíky, kteří se raději baví, neţ plní své povinnosti,
a serţantem Transomem ztvárněným Honzou Praţákem. Role
váţného, disciplinovaného vojáka s trochu suchým humorem
Honzovi opravdu sedla. No, neřekli byste mu hned o dvacet let
více? Zatímco Transom šlapal svým podřízeným na paty, jeho
oblíbenkyně rotná Gibsonová si šlapala na jazyk. Rolí se prošišlala
Lucka Skalická i její neméně dobrá alternace Terka Jakubcová. Další z výrazných postav, major Arkdust, je člověk dvou tváří, seriozně
vyzírající, avšak ukazuje se, ţe se velmi rád pobaví, třeba i v náruči lehkých dam.
Některá obsazení mi přišla s reálnou povahou herců naprosto v rozporu (i kdyţ kdo ví?). Tak například Michal Blaţek v roli
alkoholu holdujícího italského vojáka. Na Aneţku Jakubcovou v roli bordelmaman jsem se opravdu těšila. Aneţka je jistě dívka
rázná, ovšem o jejích dobrých mravech nelze pochybovat. Obdivuji odvahu hereček v rolích „šlapek“ (Denisa Třešňáková, Dagmar
Hrůzová a Barbora Čápová). Promenádovat se oblečené-neoblečené před spoluţáky ještě nic není ve srovnání s pocity, které musely
proţívat, kdyţ je zabíraly kamery místní televize nebo kdyţ se na ně z řad diváků mračil přítel. Já se ovšem nemračila, naopak, Veselé
zrcadlo mi připravilo příjemný záţitek!
Působivě vyzírala scéna, velmi jednoduše, ale efektně řešená, doplněná o práci se světlem a zvukovou kulisu. Nemůţeme
ovšem jen chválit, dejme tedy prostor i kritice a nalijme si čistého vína.

Členové souboru Veselé zrcadlo vědí, ţe nejsou ţádní amatéři!
Jana Marková

TŘINÁCTERO OTÁZEK PRO HERCE
1.

Jaký je váš nejintenzivnější zážitek ze zkoušek?

2.

Co kolektiv?

9.

Jste spokojení s ohlasy publika, které se k vám

3.

Bylo náročné poprat se se scénářem?

10. Kritika, která opravdu zamrzela?

4.

Byl/a jste spokojený/á s kostýmy?

11. Co byste rádi hráli příště?

5.

Zamlouvala se vám vaše role ve hře?

12. Jak jste se dostali k „chození na dramaťák?“

6.

Hra vám sedla?

13. Jaká je spolupráce s Lenkou Janyšovou? (Co vám

7.

Vaše oblíbená hláška?

8.

Jak se vám hrálo při premiéře? (Byla velká tréma?)

doposud donesly?

přináší? Jak těžké je ji snášet?)

Anežka Jakubcová,

12. Mí spoluţáci začali do dramaťáku chodit o jeden nebo

maturantka

dva roky dříve, mě to nejprve nelákalo, ale potom na jedné

1. Kdyţ jsme den před
premiérou dělali v představení
zásadní změny a nikdo nevěděl,
jak to tedy bude vypadat.
2. Moc příjemná spolupráce,
kupa srandy, nezapomenutelné
okamţiky. Kdyţ se kluci nestíhali převlékat a my jim
v časovém presu nasazovaly všechny ty vojenské propriety,
kdyţ jsme spolu čelili kritice z vyšších instancí, kdyţ jsme si
uţívali potlesk publika, kdyţ jsme se ládovali Lenčinými
„dorty“ (=zákusky), kdyţ jsme stále hledali, nenacházeli
a chodili kupovat zelí a náboje,...Pořád jsme spolu byli rádi
a uţívali jsme si to.

hodině chemie Lenka povídá: „Aneţko, proč ty s námi vlastně
nechodíš na dramaťák?“ a já na to: „Nojo, proč já vlastně na
ten dramaťák nechodím?“ Tak jsem jednou přišla – a bylo to.
13. Kdyţ s někým trávíte tolik času prací na nějakém díle
a ten dotyčný má ještě ten nevděčný úděl vám udělovat rady
a pokyny, je ta spolupráce oboustranně náročná. Byli jsme
svědky jak vypjatých momentů, kdy uţ toho na nás bylo
hodně, tak prima uvolněných chvil plných pohody. Někdy se
člověk cítí s Lenkou na stejné vlně, jindy zase nepochopen –
ale tak to přece chodí v kaţdém mezilidském vztahu, no ne?
Jasné ale je, ţe Lenka nezkazí ţádnou legraci. Váţím si také
toho, ţe na dramaťáku se dobrovolně vzdává role „učitelky
matiky a chemie“ a tím se nám přibliţuje.

3. Moje role není náročná na scénář. Spíše jsem se musela

Barbora Čápová, 5.B

vypořádávat s četným „proškrtáváním“ textu v naší scéně.

3. Já jsem měla problém snad jen

4. Nejprve jsem byla vyděšená, ale nakonec to dopadlo nad

s jediným dlouhým souvětím,

moje očekávání. Jsem spokojená. Tedy aţ na to, ţe všude

u kterého jsem si ani nebyla jistá,

trousím peří.

co znamená, jinak rozhodně ne,

5. Byla to docela výzva. Trochu mě mrzelo, ţe byla

protoţe jsem tam tolik textu

„bordelmamá“ určená tak jednoznačně, ţe jsem si ji nemohla

neměla.

aspoň zčásti utvořit sama. To je vlastně ale pochopitelné,
postava není nijak zásadní, nemá proto tolik prostoru.
6. Nevím, jestli mně osobně, ale našemu souboru určitě! Kluci
se ve vojácích přímo našli. A celá ta atmosféra mi byla
příjemná.
7. 90% replik serţanta Transoma. Třeba: „Tak uţ nejsi
velitel...“ – „Hubu drţ, tvůj ještě jo!“. A Lenčino: „Běţte koupit
dorty!“
8. Při premiéře jsem měla teplotu 38, takţe jestli mě něco
tíţilo, tréma to nebyla.
9. Dobré publikum můţe pozvednout představení o třídu
jinam, to se několikrát povedlo, takţe pro publikum velká
pochvala. Potlesky v průběhu představení, aplaus na konci,
opakující se děkovačky a diváci, kteří viděli divadlo ne jednou,
ale třeba dvakrát nebo třikrát,... To je myslím skvělá vizitka.
10. Ţe „bordel“ působí antieroticky.
11. Jak říká Martin Mačka, za těch úţasných 8 let na gymplu
máme co vracet – proto bych se i dál chtěla na gympláckém
divadle podílet, pokud okolnosti dovolí. Po komedii
s jednoznačným poselstvím bych příště zkusila nějaké
melodrama s více moţnými výklady.

4. Moţná jsem toho občas na sobě
mohla mít trochu víc, ale jinak ano.
5. Nemohlo to dopadnout lépe!
6. I kdyţ ve válečném prostředí nejsem „doma“, tak se mi ta
hra velmi líbila.
7. „Hubu drţ!“
8. Naštěstí ze mě padá tréma při vstupu na jeviště
a publikum bylo úţasné, tím pádem se mi hrálo skvěle.
9. Absolutně! Tak výborné ohlasy jsem ani nečekala.
10. Jedině kritika od některých porotců z přehlídek a také mě
občas mrzela přísná kritika od reţisérky.
11. Rozhodně by se mi moc líbilo, kdybychom se pustili do
nějakého muzikálu.
12. S kamarádkou jsme „prudily“ paní Janyšovou, abychom
k ní na dramaťák mohly chodit. Nejdříve se jí nelíbilo, ţe jsme
teprve v primě, ale nakonec, bohudík, souhlasila.
13. Já myslím, ţe úţasná. Naučila jsem se tolik nových věcí,
vţdycky se bavím a většinou odcházím s lepší náladou, neţ
s jakou jsem přišla.

Lucie Skalická, maturantka

a v některých místech dost zdlouhavý, takţe jsme museli
hodně škrtat. Kaţdopádně to hře prospělo a my jsme si mohli

3. Ze začátku celkem ano, protoţe

se slovy vyhrávat a hledat tam vlastní situace.

jsem nikdy ţádnou větší roli

4. Kostýmy se mi velmi líbily, bylo to zase něco jiného - hrát

nehrála, ale s pomocí Lenky se to

v dobovém oblečení z druhé světové války. Navíc dotvářejí tu

dalo zvládnout.

správnou atmosféru, všechny ty dohody, barety, lodičky

4. No, ze začátku jsem se trochu

a spinky… Bez nich by to prostě nebylo ono.

vyděsila, „co to jako bude“ - zvlášť

5. Rozhodně, jsem strašně rád, ţe jsem dostal takovouhle

ten můj, ale ve finální podobě se mi velmi líbily a myslím, ţe

příleţitost. Neskutečně jsem si postavu serţanta Transoma

byly i velmi propracované a vše se k sobě hodilo.

uţíval. Navíc, i kdyţ tomu spousta lidí nechce věřit, tak máme

5. Zamlouvala, byla jsem s ní spokojena. Netušila jsem ale, jak

několik podobných vlastností.

budou reagovat mí přátelé a příbuzní, a byla jsem velmi

6. Ze začátku jsem z toho měl trochu obavy, ale postupem

spokojena s jejich komentáři, co se mé postavy týče.

času jsem si „našel cestu“ a nakonec se hra „Jak jsem vyhrál

6. Ano, i kdyţ ze začátku bylo těţké dělat to, co po vás Lenka

válku“ stala mojí nejoblíbenější.

chtěla, protoţe jsem vůbec netušila, co se svou postavou

7. „Moje věc je udělat z vás důstojníky.“ „Udělat, nebo

mám dělat, ale ke konci uţ jsem si tam našla i pár svých

oddělat?“

poloh a hrálo se mi to dobře.

8. Trocha nervozity byla, ale neměl jsem kupodivu ani velkou

7. „Já nechci flyfet ţádné hláfení a vy půjdete k raportu pro

trému, jak tomu bylo u předešlých divadel. A kdyţ se

nepoflufnoust. Říkala fem ne-myf-let.“

náhodou objevila, tak to ze mne po pár minutách na jevišti

8. Při premiéře jsem ani velkou trému neměla. Bylo to ale

spadlo.

dáno tím, ţe se tam neměl objevit nikdo z mých přátel či

9. Naprosto, slyšel jsem většinou pozitivní ohlasy, coţ mě

rodiny. Hrálo se mi dobře, uţívala jsem si to a snaţila jsem se

těší.

ze sebe dostat maximum.

11. Cokoli, protoţe mě divadlo neskutečně baví a jsem

9. Ano, jsem a velmi. Nesetkala jsem se s nějakou větší

vděčný za kaţdou příleţitost, při které si to můţu na jevišti

kritikou, jen pár lidí radilo, co by se dalo udělat ještě jinak

uţít.

a lépe. Jinak si myslím, ţe většina lidí byla příjemně

12. Celkem jednoduše, lákalo mě to, a tak jsem to zkusil. Na

překvapena a ţe se jim to velmi líbilo.

dramaťák jsem začal chodit v sekundě a od té doby jsem tam

10. O ţádné nevím, nic mě nenapadá.

vydrţel aţ do teď.

11. Příště? No, příště si uţ asi nezahraji, protoţe budu mít

13. Spolupráce s Lenkou byla vţdy dobrá, myslím si, ţe

dost práce na vysoké škole, ale pokud by to jen trochu šlo,

divadlu velmi rozumí a ví, co dělá. Samozřejmě se to občas

něco malého bych si ještě ráda s vámi všemi zahrála. A co?

neobejde bez pár připomínek a „výbuchů“, ale někdy je to

To je jedno, stačí, kdyţ u toho bude skvělá parta lidí jako teď

potřeba. Spolupráce mi rozhodně dala mnoho nových

- a půjde cokoli.

zkušeností a nezapomenutelných záţitků.

12. Ani si nevzpomínám, ale řekla bych, ţe velkou roli v tom
sehrál můj táta, který hrál ochotnické divadlo. A taky jsem
chtěla dělat jiný druh krouţku, neţ jsem doposud měla,
a chtěla jsem se zbavit trémy, navázat nová přátelství a
hlavně se u toho pobavit.
13. Spolupráce s Lenkou je výborná, i kdyţ někdy trochu
obtíţná. Ale tak je to podle mne se vším. Přináší nám spoustu
nových podnětů a nápadů ke hře. Moc se mi líbilo, jak letos
zavedla do hodin dramaťáku něco nového – zpěv a tak
podobně. Myslím, ţe snášet ji není těţké, jen musíte mít
trochu trpělivosti a dělat to, o co vás ţádá. Řekla bych ale, ţe
je to stejné jak s ostatními reţiséry.
Jan Pražák, maturant
2. Kolektiv byl vynikající, všichni
jsme si neskutečně sedli a vycházeli
spolu. Vţdy panovala veselá
atmosféra, poznal jsem se s novými
lidmi a zaţil spoustu zábavy
a záţitků, na které budu dlouho
vzpomínat.
3. Ze začátku určitě. Scénář byl velmi komplikovaný

Denisa Třešňáková, 3.A
3. Jelikoţ v mojí části scénáře bylo
asi deset vět, nemusela jsem se učit
tolik textu jako třeba hlavní
představitelé, ale kroutit se polonahá
před publikem, to bylo trochu horší.
4. Původně měly mít holky
z „bordelu“ korzety, takţe s tím jsem
neměla nejmenší problém. Ten nastal aţ v okamţiku, kdy
nám paní Plačková donesla průsvitné košilky. Děsila jsem se
toho, ţe se na mě bude dívat celé gymnázium, ze začátku mi
to bylo nepříjemné, hlavně ve chvíli, kdy stojíme seřazené
a procvičujeme si angličtinu, ovšem po několika
představeních to ze mě opadlo.
7.,A zítra si povíme něco o brzdech.'' - ,,O brzdech? Snad
o brzdách, ne? '' - ,, Brzdy, hrady, jsme na vojně !''
8. Při premiéře zas tolik ne, protoţe jsme hráli pro niţší
gympl. Největší trému jsem měla, kdyţ jsme hráli pro moji
třídu. To se mi klepala kolena a několikrát jsem se přeřekla.
10. Na přehlídce od pana kritika, kdy nám řekl, ţe působíme
antieroticky. Opravdu by mě zajímalo, co je podle něj

erotické, kdyţ se mu nelíbí mladé polonahé holky, co se na

i rodině se to velmi líbilo a mnoho z nich se šlo na naše

jevišti nakrucují (smích).

představení podívat dokonce víckrát.

11. Jelikoţ budu v maturitním ročníku, tak s dramatickým

10. Ohlasy publika byly většinou pozitivní, trochu mě mrzela

krouţkem skončím. Maturita, přijímačky, přípravné kurzy na

kritika od porotců na soutěţi ve Svitavách.

VŠ, bude toho tolik a nepatřím mezi „lepší studenty“, takţe

11. Nějaký muzikál nebo komedii.

bych absolutně nic nestíhala. Moc bych ale přála Barče

12. Kdyţ jsem přišla v primě na gympl, tak mě moţnost

Čápové, aby dostala nějakou velikou roli, protoţe je opravdu

chození na „dramaťák“ zaujala a chtěla jsem to vyzkoušet.

talentovaná, zpívá, tančí a skvěle hraje, takţe ideální by bylo

A jak divadlo vidí Dagmar

nějaké muzikálové divadlo.

Hrůzová z 6.B?

Zdeněk Jirásek, 5.B
Musím říct, ţe premiéra
3. Ne. Těch svých pár vět jsem

se nám povedla, i kdyţ nepatřila k

zvládnul.

nejlepším představením, která

4. Určitě. Pokud vím, tak všechno

jsme doposud s "Jak jsem vyhrál

bylo přesně podle reálu a aţ na

válku" hráli. Uţ jen díky své roli

jeden vystřelený náboj a nějaké to
rozbité autíčko nebyl problém ani

jsem ţádnou trému nepociťovala.
Vlastně ani nebyl důvod mít při vstupu na jeviště strach

s rekvizitami.

(moţná jen o mé tričko, u kterého hrozilo, ţe se mi kaţdou

5. Jo, celkem jo. Zvlášť nacvičování pochodu s bednami na

chvíli celé rozpáře). Myslím, ţe se naše divadlo většině lidem

začátku byla zábava.

líbilo. Nicméně, některé názory publika

6. Nejsem válečný (a dějepisný) typ, takţe bych radši hrál

a porotců se mě na přehlídce ve Svitavách velmi dotkly. Uţ

něco jiného. Třeba příště.

jen při vzpomínce na to, jak nám "lehkým děvám" jeden

7. Není to hláška, která by zazněla ve hře, ale hláška právě ze

porotce řekl, ţe působíme velmi neeroticky, mi vstávají vlasy

zkoušek – „Ty musíš bejt tak trochu guma!“

na hlavě.

8. Nevím jak ostatní, ale já jsem teda neměl o nic větší ani

Uţ kdyţ jsem chodila na základní školu, chtěla jsem

menší trému, neţ při ostatních představeních. Dobré bylo, ţe

navštěvovat dramatický krouţek. Potom, co jsem začala

se povedly všechny věci, co se nemůţou udělat před

studovat na této škole, se můj sen splnil. Přihlásila jsem se do

divadlem (přivázání lyţí, nebo převlékání), a tréma spadne

krouţku k Lence Janyšové, které jsem moc vděčná nejen za

vţdycky po první větě.

to, ţe nás toho mnoho naučila. Díky ní jsme se seznámili

9. Jo. Zatím se toho moc negativního nedoneslo – někdo

a stala se z nás bezva parta. Mojí první velkou rolí, na níţ

třeba něco nepochopil nebo tak, ale celkově byly ohlasy

často vzpomínám, se stal kohout z "Brémských muzikantů“.

pozitivní.

Od té doby jsem hrála v různých pohádkách, ale tento rok

10. Asi ta, kdyţ nám na rozboru jeden soubor řekl, ţe to bylo

nastala změna. Začali jsme spolupracovat se staršími

moc dlouhý, a posoudili to z posledních dvaceti minut, které

studenty a konečně jsme si zahráli delší představení. Někdy

jako jediné viděli…

v budoucnu bychom chtěli zkusit muzikál, ale kdo ví?
Tereza Lindenthalová, 5. B
1. To odpoledne, kdy se na naše
divadlo přišel podívat pan Alexandr
Gregar. Líbilo se mi, jak se za jeden
den hra posunula zase o velký kus
dál a přibylo tam plno vtipných scén.
Také bylo zajímavé slyšet názor od
někoho dalšího, kdo divadlu rozumí.

3. Pro mě to nebylo nijak náročné. Textu jsem tam měla
minimum. Opravdu obdivuji hlavní hrdiny, ţe se s takovým
mnoţstvím textu tak dobře poprali.
7. Nevzpomínám si přímo na hlášku, ale oblíbených
a vtipných scén tam je spoustu.
8. S lidmi z našeho kolektivu se mi hraje moc dobře a taky
jsem byla zvědavá, co na naši hru budou říkat diváci, takţe
jsem se těšila. Trému jsem měla, ale obvykle zmizí hned po
tom, co vstoupím na jeviště.
9. Jsem velmi spokojená. Přátelům, spoluţákům, učitelům

Tisíceré díky patří Lence Janyšové za pevné nervy
s herci a zreţírování divadla!

Recyklací ušetříme
Všichni jsme si uţ někdy všimli těch krásných barevných zvonů pro třídění odpadu. Jiţ
někdy na základní škole při hodině vlastivědy jsme se naučili, ţe do ţlutého patří plasty a do
modrého

zase

papír.

Rozhodnout,

jestli

tato

pravidla

budeme

dodrţovat

a pomáhat tak ţivotnímu prostředí, se musí kaţdý sám.
Ale co s takovým vyřazeným elektrospotřebičem, který nám zůstal doma, kdyţ jsme
si koupili novou televizi? Do sběrného dvora se jen tak někomu nechce, a tak společnosti pro
třídění odpadu vytvořily projekt Recyklohraní, do kterého přizvaly jak mateřské, základní, tak
střední školy. Gymnázium Ústí nad Orlicí jako moderní škola, která chce pomoci znečištění, se
přihlásila a za uplynulý rok odevzdala k recyklaci 9 televizorů a 5 monitorů. Pro někoho to můţe
znamenat jen malé mnoţství, ale díky studii ţivotního cyklu víme, kolik surovin ušetří jen jedno
zařízení. Například, odevzdáte-li jeden televizor, uspoříte tím stejné mnoţství energie, kterou
spotřebuje 4 měsíce nepřetrţitě svítící 60 W ţárovka nebo 2,89 litru ropy, díky níţ ujede osobní
automobil s běţnou spotřebou 22 km a dojde také k úspoře 745 litrů vody- mnoţství, které
vystačí na deset sprchování.
A tak prosím, místo toho, abyste schraňovali vyřazený elektroodpad, vezměte jej do
školy. Přinést můţete monitory, televizory, ale i nefunkční baterie, které byste ve většině případů
vyhodili do směsného odpadu. Škola za vytříděné elektrozařízení dostane bodové ohodnocení,
díky němuţ můţe vyhrát několik cen, a o málo zlepší ţivotní prostředí.
KV

Za organizaci projektu a šetření energií vděčíme
Jaroslavovi Kumpoštovi.

