Gymplák ve svém zářijovém speciálu uvádí
Lenku Peškovou, Lenku Barvínkovou & Lenku Pražákovou,
které jsme zadrželi ihned na začátku nového školního roku 2011 - 2012.
Hezkou zábavu, my už jsme se nasmáli.

Kde a jakou vysokou školu jste studovala?

Kdybyste žila v kouzelnickém světě Harryho Pottera, do

Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

jaké koleje by vás moudrý klobouk zařadil?

Tedy vaším vytouženým oborem je…

Do Nebelvíru, jsem skoro jako Harry, mám i podobné brýle

Kdysi to bývala ruština, následně dějepis, a to asi jen proto,

(smích). Ve Zmijozelu jsou totiţ ti zlí, a studenti Havraspáru

abych se strašně šťastně vrátila po mnoha letech zpátky

a Mrzimoru mi přijdou nevýrazní a já bych nevýrazná být

k ruštině. Aţ následně jsem si dalším studiem přibrala

nechtěla.

i němčinu.

Jaká je vaše vize sama sebe za 10 let?

Byla jste vysokoškolským flákačem, kolejní pařmenkou,

Doufám, ţe budu v takové formě, jako jsou moje kolegyně,

nebo spíše vzornou žačkou?

a jsou o deset let starší. Budu nadále učit a bydlet v úţasném

Rozhodně jsem nikdy nebyla pařmenkou.

domě se zahradou v Dlouhé Třebové.

V jakém okamžiku v životě jste si řekla: „Tak, a budu

Po čem touží Lenčino srdce, aneb jaká jsou vaše tři přání

učitelka.“?

pro zlatou rybku?

Celý ţivot jsem si říkala, ţe

Zaprvé aby byl můj muţ a mé děti

nikdy učit nebudu, a protoţe

hrozně zdraví. Zadruhé aby se jim

moje maminka je učitelka,

vyplnilo vše, co by chtěli,

zaţila jsem si učitelskou

a netrápili se tím, co jim nejde. Zatřetí

deformaci. Kdyţ jsem si

světový mír (smích).

vybírala vysokou, přemýšlela

Jak se jmenovala role vašeho syna

jsem nad překladatelstvím

v Rebelech?

a tlumočnictvím, ale na

(Zvolání) Byl Eman!

tento obor byl takový

Je pro vás Severus Snape záporná,

nátřesk, ţe bych se asi

nebo kladná postava?

nedostala, tak mne nakonec

Kladná, já ho miluji.

napadlo kantořinu přeci jen

Váš názor na situaci v severních

zkusit.

Čechách?

Vyhrála jste někdy ve

Domnívám se, ţe je určitě velmi těţké

svém životě nějakou

situaci vybalancovat. Sama mám velmi

soutěž, závod nebo

kritický názor k tzv. nepřizpůsobivým

olympiádu?

občanům, takţe na jednu stranu chápu,

Mraky olympiád z ruštiny

ţe mohou být někteří lidé natolik vzteklí,

a z němčiny. Vyhrávala jsem

ţe dochází k bojům. Sama nevím, jak to

na krajské úrovni.

řešit. V kaţdém případě mám strach,

Co považujete za svůj

potom co jsem sledovala v létě události

životní úspěch?

v Londýně; bojím se, ţe by se to mohlo

Svého muţe a své děti.

zvrhnout i u nás.

foto: Jan Praţák

Jaký další předmět byste, kromě těch nynějších, chtěla
ještě učit?
Asi ţádný.
Jaké jsou školní akce, na které se nejvíce těšíte?
Tato otázka je pro mne velice těţká. Kdyţ se nacvičuje na
17. listopad, říkávám si, ţe je to naprosto příšerné, ţe uţ by to
mělo skončit, ale pak kdyţ vidím hotová představení, jsem
velmi nadšená. Těšívám se i na velká divadla a doufám, ţe
i letos ho paní Janyšová dělat bude. Bohuţel letos nebudu na
ţádných kurzech, na které bych se jinak těšila. Uţívám si ale
vánoční zpívání na schodech.
Co byste změnila na škole?
Podle mne by mělo být méně školních akcí, kvůli kterým není
výuka, protoţe mi přijde, ţe hodin odpadá mnoho.
Jací jsou studenti?
(Rozhodně) Úplně normální. Někdy jsou skvělí, někdy jsou na
zabití. Někteří jsou úţasně inteligentní a někteří moţná ne tak
úplně. Někdy jsou příjemní a někdy by je člověk naopak
nakopal do zadku. Jsou opravdu úplně normální.
A Gymplákovi?

(Hvězdných válek)?
Takový ten s ušima. Na jméno si nevzpomenu.
Co nejméně slovy se snažte vysvětlit pojem hudba.
Muzika.
Dokážete popsat jeden, jakýkoliv, fyzikální zákon?
Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se
rovná tíze kapaliny tělesa vytlačené (intonace otázky).
Během jedné minuty se pokuste říci co nejvíce
podstatných jmen začínajících na „L“.
Lentilka, léto, lyţe, lev, lůţko, lípa, lednička, Liberec, Lipno,
lidumil, libido, Libanon, lipnice, Litomyšl, lira, lymfa, liána,
lijavec,… jeţíšmarja… (smích)! Lýko, lysý, lýtko, lyţe
(střelhbitě)! (22)
Jmenujte všechny sousední státy Království Velké
Británie a Severního Irska.
Velké Británie? To je přeci ostrov, kolem je pouze moře.
Jaký je rozdíl mezi slovy efektivní a efektní.
Efektivní přináší význam, má nějaký účinek, a efektní je krásný
na pohled.
Kolik členů má Parlament České republiky?

Aby se mu pořád dařilo a aby měl pořád zajímavé čtení.

(Pauza) Jak trapné (smích). Tři sta.

Kvíz

soud ČR?

Vysvětlete význam slova nekonvenční.
Není v souladu se zaběhlými představami.
Jmenujte alespoň jednu postavu ze Star Wars

K čemu slouží šoupátko?

Kde a jakou vysokou školu
jste studovala?
Vystudovala jsem Univerzitu
Palackého v Olomouci, obor
tělesná výchova – němčina.
Byla jste vysokoškolským
flákačem, kolejní
pařmenkou, nebo spíše
vzornou žačkou?
(Smích) Školní ţivot mne
jednoduše bavil.
V jakém okamžiku v životě
jste si řekla: „Tak, a budu
učitelka.“?
V osmé třídě.
Zapochybovala jsem nad
tímto rozhodnutím přibliţně
před deseti lety. Naštěstí
jsem díky skvělým
studentům a kolegům této
školy své pochyby zahnala
a zůstala jsem u svého
povolání.
Co považujete za svůj
životní úspěch?

foto: Ladislav Kubišta

Kde byste hledala Nejvyšší soud ČR a kde Ústavní
Ústavní v Brně a Nejvyšší v Praze.
K šoupání.

Ţe má práce je zároveň i mým
koníčkem.
Jaká je vaše vize sama sebe za 10
let?
Budu stále optimistickou učitelkou.
Po čem touží Lenčino srdce, aneb
jaká jsou vaše tři přání pro zlatou
rybku?
Příliš osobní (smích).
Proč žít v Čechách a ne
v Německu?
Protoţe jsem doma tady, mám zde
kořeny a i přes znalost cizího jazyka
mám pocit, ţe patřím sem.
Jaký další předmět byste, kromě
těch nynějších, chtěla ještě učit?
Plně se realizuji ve svých dvou.
Na jaké školní akce se nejvíce
těšíte?
Pravděpodobně na lyţařský kurz.
Co byste změnila na škole?
Chtěla bych, aby škola získala více
peněz pro různá zařízení a pomůcky.
Jací jsou studenti?
Pořád stejní. Nemyslím si, ţe by byli
jiní, neţ jsme bývali my. Jenom mají

jiné vymoţenosti, mají mobily a počítače. Jinak to zkouší na
nás úplně stejně, jako jsme to zkoušeli my na své kantory.
A Gymplákovi?
Samozřejmě čtivost a úspěch, protoţe ho sama ráda čtu.

podstatných jmen začínajících na „L“.
Lyţe, láska, lípa, líska, lopata, louţe, lampa, lidi, lid, louka,
lučina, Lenka, literatura, lymfa. (14)
Jmenujte všechny sousední státy Království Velké
Británie a Severního Irska.

Kvíz
Vysvětlete význam slova nekonvenční.
Neformální, vymykající se konvenci, netradiční.
Jmenujte alespoň jednu postavu ze Star Wars
(Hvězdných válek)?
Bohuţel. To není moje parketa.
Co nejméně slovy se snažte vysvětlit pojem hudba?
Melodie.
Dokážete popsat jeden, jakýkoliv, fyzikální zákon?
Těleso ponořené do kapaliny je nadnášeno silou, která se
rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené.
Během jedné minuty se pokuste říci co nejvíce

Jenom Irsko.
Jaký je rozdíl mezi slovy efektivní a efektní.
Efektní je líbivý na pohled a efektivní je účinný.
Kolik členů má Parlament České republiky?
208.
Kde byste hledala Nejvyšší soud ČR a kde Ústavní
soud ČR?
Jeden je v Brně a jeden v Praze.
K čemu slouží šoupátko?
Domnívám se, ţe leţí na logaritmickém pravítku, ale nejsem
si jista.

Kde a jakou vysokou školu jste studovala?

a zároveň někdo, kdo je do oboru skutečně zapálený.

Jediná škola, kterou jsem zatím vystudovala, je tato. Jinak

Vyhrála jste někdy ve svém životě nějakou soutěž, závod

jsem se pokoušela o spoustu dalších škol: O Jeţkovu

nebo olympiádu?

konzervatoř v Praze, byla jsem taktéţ několik let na Univerzitě

Vyhrála jsem jednou okresní kolo ve hře na klavír, ale to je

Hradec Králové, kde jsem studovala francouzštinu a hudební

natolik běţná věc, ţe o tom moc často jako o vítězství

výchovu. V současné době studuji Pardubickou konzervatoř,

nemluvím. Jinak jsem nevyhrála nikdy nic, protoţe na sporty

obor hra na trombón a Pedagogickou fakultu Univerzity

jsem strašně levá. Teď si tak vzpomínám, ţe jsem jednou

Karlovy, obor sbormistrovství a hudební výchova.

vyhrála zvláštní cenu, to mi bylo asi 16, kdyţ jsem byla na

Jak to, že některé zmiňované studie nebyly dokončeny?

soutěţi s orchestrem, protoţe jsem při vystoupení hrála na tři

Nebavilo mne to. Co se týče klavíru, tak jsem se naučila, co

různé nástroje; na trombón, na tympány a na harfu.

jsem potřebovala, a odešla

Co považujete za svůj životní

jsem. Co se týče pajdáku

úspěch?

s francouzštinou, tam mi nešla

Můj dosavadní úspěch je, ţe

právě francouzština a nebavilo

jsem dostala moţnost učit tady.

mne se jí učit, chtěla jsem dělat

Pro člověka, který ještě nemá

muziku.

dostudováno, to znamená

Byla jste vysokoškolským

opravdu mnoho a já si toho

flákačem, kolejní

nesmírně váţím.

pařmenkou, nebo spíše

Kdybyste žila v kouzelnickém

vzornou žačkou?

světě Harryho Pottera, do

Myslím si, ţe od všeho část.

jaké koleje by vás moudrý

Nikdy jsem nebyla vzorňačka,

klobouk zařadil?

ale prospěch nebýval špatný.

Doufám, ţe ne do Zmijozelu,

V jakém okamžiku v životě

tam bych se bála. Věřím, ţe do

jste si řekla: „Tak, a budu

Nebelvíru, kamarádila bych se

učitelka.“?

s Harrym, protoţe byl a je

Nikdy mne nenapadlo, ţe bych

hodně slavný (smích).

dělala něco jiného. Věřím, ţe

Jaká je vaše vize sama sebe

na to mám určitý talent a ţe je

za 10 let?

potřeba, aby učil člověk, který

Chtěla bych dále učit, asi ne

se v oboru vyzná, coţ si o sobě

tady, protoţe se sem po

dovolím s neskromností tvrdit,

mateřské bude vracet paní

foto: Ladislav Kubišta

Šmétková, ale snad někde poblíţ, například v nějaké hudebce.

Rozhodně se nepřidávám k tomu kolektivnímu nadávání na

Za 10 let bych si jiţ představovala svoji přiměřeně velkou

studenty, myslím si, ţe to, jací jsou, je především záleţitostí

rodinu.

nás dospělých.

Po čem touží Lenčino srdce, aneb jaká jsou vaše tři přání

A Gymplákovi?

pro zlatou rybku?

Spoustu dobrých nápadů a vytrvalosti.

Kdyţ přeskočím světový mír a podobná klišé, tak bych si
přála, aby bylo mezi lidmi méně blbců, pak bych chtěla,

Kvíz

Uţ jsem měla tu čest hrát ve spoustě kapel a nejradši

Vysvětlete význam slova nekonvenční.
Vybočující z normy.
Jmenujte alespoň jednu postavu ze Star Wars
(Hvězdných válek)?
Darth Vader.
Co nejméně slovy se snažte vysvětlit pojem hudba.

vzpomínám na instruMentálku, se kterou jsem hrávala právě

Organizovaný zvuk.

tady na Gymplu. Kapelu bych si přála zaloţit, ale opravdu

Dokážete popsat jeden, jakýkoliv, fyzikální zákon?

nevím, kdy bych se jí věnovala, protoţe volného času mám

Těleso ponořené do kapaliny je vytlačováno silou, která se

vskutku málo. Bavilo by mne hrát v zábavové kapele, kde

rovná hmotnosti kapaliny tělesem vytlačené.

bych třeba hrála na klávesy, na trombón nebo zpívala.

Během jedné minuty se pokuste říci co nejvíce

Jak tedy trávíte svůj volný čas?

podstatných jmen začínajících na „L“.

Kdyţ nejsem ve škole, ve škole nebo ve škole, tak jsem buď

Lumík, lampa, led-lampa, léto, lednice, labuť, lakomost,

na zkoušce s některým z orchestrů. Velmi ráda čtu, jak

lenost, lúza, lak, láčkovec, lupa, lup, lanýţ, …jeţišmarja…

beletrii, tak i knihy z mého oboru. Teď jsem se například

literatura, libovost, liknavost, luminiscence, luna, lopata. (20)

začetla do Orchestrace a sborové sazby, abych se ještě

Jmenujte všechny sousední státy Království Velké

trochu v tomto odvětví zlepšila. A kdyţ opravdu nemám co

Británie a Severního Irska.

dělat, tak spím, protoţe v noci spím málo, a tak si ráda najdu

Asi ţádný není.

chvilku pro spánek ve dne.

Jaký je rozdíl mezi slovy efektivní a efektní.

Jaký další předmět byste, kromě těch nynějších, chtěla

Efektivní je vypočítáno na efekt, nemusí mít ţádný hlubší

ještě učit?

dopad a efektní je naopak to, co musí mít nějaký výsledek.

Bavilo by mne učit jazyky. Ráda bych učila češtinu, angličtinu

Kolik členů má Parlament České republiky?

a francouzštinu.

Myslím, ţe dvě stě.

Jaké jsou školní akce, na které se nejvíce těšíte?

Kde byste hledala Nejvyšší soud ČR a kde Ústavní soud

Pravidelně se těším na 17. listopad. Baví mne příprava, sic na

ČR?

ní většina kolegů nadává. Těším se také pravidelně na

Obojí v Praze.

poslední zvonění.

K čemu slouží šoupátko?

Co byste změnila na škole?

(pozn. redaktora: Zatčenou jsme donutili alespoň k vyjádření

Některé děti bych změnila, ale toho se asi nedočkám (smích).

svého tipu.) To bude na nějakém váţícím zařízení, kde oním

Jací jsou studenti?

šoupátkem posunujeme pro přesnější měření (smích).

abych nikdy nepřišla o zdravý rozum, a teď trochu sobecké
přání: chtěla bych, aby všichni moji blízcí, přátelé a rodina byli
stále zdraví.
Netoužíte po založení kapely?

Jsou to především děti, a ty jsou takové, jak si je vychováme.

Správné odpovědi a výsledky
1. Nekonvenční – neobvyklý, originální.
2. Postav ze Star Wars je mnoho a Darth Vader mezi ně rozhodně patří. Lenka Praţáková svým popisem zajisté myslela mistra Yodu.
3. Hudba se dá vyjádřit spousty krátkými definicemi jako: organizovaný systém zvuků či v poslední době jediným slovem muzika.
4. Nevím, proč všechny kantorky zvolily zrovna Archimédův zákon, ale všechny ho formulovaly, moţná aţ na nepatrné nuance
správně, protoţe: Těleso ponořené do kapaliny je nadnášeno silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené.
5. Domnívám se, ţe je velice zvláštním poznatkem, ţe dvě ze tří dotázaných povaţují podstatné jméno Jeţíšmarja za slovo začínající
na „L“. Nebo se jedná pouze o pouţívané ulevení ve sborovně?
6. Sousedem Království Velké Británie a Severního Irska – Irsko.
7. Efektivní - účelný, účinný X Efektní - působivý, působící silným dojmem, vypočítaný na vnější efekt. Všimněte si, ţe zatčená Lenka
Barvínková odpovědi ve vězeňském prostředí, v němţ se nacházela, nejspíše ze stresu prohodila.
8. Parlament ČR tvoří 281 členů. 200 poslanců z Poslanecké sněmovny a 81 senátorů.
9. Jak Nejvyšší, tak Ústavní soud sídlí v Brně. Kdybychom tak neměli všichni do krve vrytý vtip: Brrr-NO!
10. A šoupátko? Hovorově taktéţ šoupě, je součást některých druhů uzávěrů, regulátorů a vnitřních rozvodů parních strojů. Slouţí
k uzavírání, nebo propojování kanálů, kterými proudí provozní látka. (zdroj: wikipedia.cz)
Určitě mi dáte za pravdu, kdyţ zde napíši, ţe všechny tři zatčené obstály v našem kvízu nadmíru dobře. Chtěl bych jim velmi
poděkovat; překonaly počáteční ostych a dokonce se nebály pózovat i v pravých vězeňských poutech.

Nyní uzavřeme první půli speciálu. Přeji příjemné čtení v následujících pravidelných rubrikách a v jedné úplně nové, o které
jsme vás rozhodně nemohli připravit. Na co tedy vyrazíme do divadla, či zda budou padat kroupy, se dozvíte níţe.
Coudy

Září a začátek podzimu
Září je prvním měsícem podzimu a vydaří-li se, patří k nejkrásnějším měsícům roku. Jak však napsal Miloslav Nevrlý ve své
slavné Knize o Jizerských horách, září pouze otevírá cestu říjnu, králi všech měsíců.
V září pokračuje zkracování délky dne, na zemský povrch dopadá stále menší mnoţství slunečního záření. Důsledkem je
citelný pokles teplot, který nejvíce vnímáme ráno. Odpolední slunce ovšem ještě dokáţe pěkně hřát. Jak říká pranostika: „Svatý Jiljí
(1. 9.) podzim začíná, ale v září slunce ještě dosti září.“
Naši předkové nacházeli ne náhodou podobnost mezi zářím a květnem (podobný teplotní reţim, podruhé kvetou některé
rostliny, které kvetly v květnu), coţ opět dokumentuje několik pranostik. Tak třeba: „Září je májem podzimu. V září je na sadě jako
v máji a navíc jako v ráji (plno chutného ovoce).“ Přece jen je ovšem mezi oběma měsíci jeden výrazný rozdíl: „Máj je krásný
a hladový, září je krásné a syté.“
Kolem svátku narození panny Marie (8. 9.) přichází obvykle tzv. mariánské léto, několikadenní teplé a slunečné období.
Neměli bychom ho ovšem zaměňovat se známým babím létem, které přichází aţ na konci měsíce a od mariánského léta je
odděleno obdobím chladnějším.
Babí léto je jedním z nejznámějších lidových „meteorologických“ označení. Vyznačuje se slunečným počasím s nočním
ochlazením (ranní mrazíky a mlhy) a typickými pavoučími vlákny ve vzduchu. Počasí babího léta s mnoţstvím výstupných vzdušných
proudů je vhodné pro cestování pavouků na jejich vláknech, které jim umoţňuje dostat se do nových oblastí, dál od svého rodiště.
Probíhá v době, kdy uţ většina stěhovavých hmyzoţravých ptáků (třeba vlaštovky, jiřičky či rorýsi) odletěla do teplých krajin, pro
pavoučky je proto cestování v babím létě poměrně bezpečné. Babí léto pak není naší středoevropskou specialitou, vyskytuje se
i v jiných oblastech světa, třeba v Severní Americe, kde se mu říká léto indiánské.
Jak se ochlazuje, studenokrevní ţivočichové se postupně schovávají do svých zimních skrýší. Mezi nejnápadnější z nich patří
hadi a o svatém Václavu (28. 9.) se říká, ţe hady sklízí. My zase pilně v zahradách a sadech sklízíme ovoce, jak nám to přikazuje další
pranostika: „Na svatého Matouše (21. 9.), hrušky, jabka do koše.“ To stejné
ovšem platí i pro brambory (ovšemţe ty pozdní, rané byly sklizeny jiţ dávno).
K podzimním pracem je ovšem potřeba se jiţ řádně obléci („Po svatém
Matouši čepici na uši.“).
V lesích na pařezech jehličnatých stromů v té době rostou houby
václavky, za syrova mírně jedovaté, po zavaření (naloţení) ovšem výborné. Ve
druhé polovině září také vrcholí jelení říje. Čím chladnější jsou v tom čase
rána, tím lépe. Jelení samci hlídají svá stáda laní a brouzdají se při tom často
aţ po břicho v přízemní mlze. Říje se sice můţe protáhnout aţ do prvních
říjnových dnů, název devátého měsíce však jakoby není moc vhodný. Naši
předkové ovšem nebyli hloupí. Ve starém kalendáři byl nejprve říjen a teprve
aţ po něm září (zařuj). Kdyţ se později oba měsíce v kalendáři vyměnily, vznikl
z toho lehký zmatek.
Září je také začátkem astronomického podzimu (obvykle začíná 23.
9., o podzimní rovnodennosti). A jak opět říká jedna krásná pranostika:
„Podzim na strakaté kobyle jezdí.“ Tak ať patří ten letošní k nejbarevnějším
a nejkrásnějším.
Hynek Skořepa
foto: Jan Praţák

Slovácko sa súdí aneb Fašank z věcí ludských (Zdeněk

Roškotovo divadlo

Galuška – Vlastimil Peška)

Ženitba (Nikolaj Vasiljevič Gogol)

Divadlo BROD, o. s.

Divadlo Na Jezerce Praha

Pátek 30. září 19:30

Čtvrtek 22. září 19:30

Vítejte na Slovácku! Nechejte na sebe působit osobitý humor

Komedie o dlouho připravovaných námluvách i strachu

a náladu starého Slovácka, kdy kaţdý věděl o druhém vše,

dostat se jednou provţdy do chomoutu patří k nejhranějším

i kdyţ to mnohdy nechtěl připustit.

dílům ruské klasiky. „Gogolova Ženitba, to je tragikomedie,

Představení je zařazeno do přehlídky amatérských

fraška, absurdita, groteska, satira - něco v čem je smutek a

divadelních souborů ORLICKÁ THÁLIE.

smích dvojjedinou bytostí. Je to svět, kde lidé s urputnou
vážností prožívají svá velká dramata za doprovodu hurónských
salv smíchu,“ charakterizuje hru reţisér Lukáš Hlavica.
Hrají: Barbora Hrtanová, Radek Holub, Miluše Šplechtová,

Malá scéna
Kvido a Gizela

Jan Hrušínský, Miroslav Vladyka, Marek Taclík a další.

Pátek 16. září 19:00

O perníkovém dědkovi

Do odlehlého horského hotelu Černá labuť přijíţdí filmová

Divadlo Andromeda Praha

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

Sobota 24. září 15:00

dělá nečekanou společnost neodbytný pikolík Kvido. Ona jím

Perníkovému dědkovi a bábě se jiţ nelíbí číhat na děti ve své

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

perníkové chaloupce, a tak se vydají do světa hledat štěstí.

celé teprve začíná…

Díky své ţravosti ovšem dědek zůstane uvězněn v chlívku
s čuníkem a o pomoc musí poţádat Mařenku. Jestli se mu
podaří dostat se na svobodu a jak to všechno dopadne, uvidí
děti ve veselé pohádce s mnoha písničkami.

Repríza autorské komedie souboru Hem´S.

Kluk z plakátu
Neděle 18. září 15:00
Divadlo Tramtarie uvádí detektivní pohádku, ve které malá
všetečná holčička Karolínka a kluk z plakátu překonávají
společně mnoho nástrah, aby našli červený klaunský nos.
TreBl

Tak jsem zpět!
Začínám studovat VŠG * a jednou z nabídek této školy byl seznamovací kurz. Při zápisu
jsem obdrţela leták, který sliboval krásný týden se spoustou aktivit. Inu řekla jsem si: „Proč to
nezkusit, aspoň poznám další gumy.“
Vyplnila jsem přihlášku, vybrala si termín, zaslala poţadovanou částku. Mail zahltily
pozitivní dodatečné informace ohledně celého pobytu. Vše se zdálo ideální, jenţe…
Komplikace uţ v den odjezdu – autobus měl 3 hodiny zpoţdění, ale nikdo se
neobtěţoval účastníky o změně informovat. Nevadí. Určité zmatky na začátku jsou obvyklé, bude
to lepší… Opak byl pravdou.
Úţasný leták sliboval, ale nesplnil: Info o škole, bezvadný program, domácí kuchyně,
studentské ceny, wi-fi…
Prostě pouhý tunel na peníze, který měly organizovat zkušené propisky, ale poslaly
místo sebe dvě tuţky z Prahy, které k tomu přišly jak slepí k houslím a nevěděli lautr nic.
Ovšem snaha se cení, a tak jsme společně vytvořili nějaký program a strávili v celku
pohodový týden, stačilo se přenést přes problémy a rohlíky s paštikou…
Kaţdopádně k zahození to nebylo, opravdu jsem poznala nové gumy, se kterými jsme
vytvořily dobrý gumovací tým, jenţ v budoucnu poslouţí jako solidní základna na nové škole.
Poučení pro příště: Nevěřte všemu, co se píše!

