JAK MATUROVALI NAŠI KANTOŘI?
JAKÉ JSOU JEJICH VZPOMÍNKY NA LÍBAČKY POD STROMEM?
CO JE NYNÍ COOL V TELCE?
NA TYTO OTÁZKY VÁM ODPOVÍ NÁŠ ČTVRTÝ SPECIÁL GYMPLÁKA!
NEMŮŽĚ CHYBĚT ANI PÁR KLASICKÝCH RUBRIK.
TAK HURÁ NA TO!

CO NÁM K VLASTNÍ MATURITĚ ŘEKLI PROFESOŘI?
JAKÝ PŘEDMĚT NEJVÍCE PODCENILI?
JAKÉ PEPRNÉ CHVÍLE PŘI MATURITĚ ZAŽILI?
NEUDĚLAL SNAD NĚKDO TEST DOSPĚLOSTI NAPOPRVÉ?
NA TO VŠECHNO JSME SE PTALI JENOM PRO VÁS!
LENKA BARVÍNKOVÁ: Já mám na svou maturitu krásné

EVA SUCHOMELOVÁ: Na svoji maturitu si už moc

vzpomínky. Jednak proto, že jsem měla hrozné štěstí na

nepamatuji (smích). Nijak moc jsem to neprožívala, neměla

profesory, a taky na otázky. Čtyři roky jsem podceňovala

jsem se studiem problémy. Možná takový komický zážitek

dějepis, ale všechno jsem to nakonec dohnala o svaťáku.

byl, když jedna moje spolužačka maturovala z češtiny

DITA MOTLOVÁ: Ne moc příjemné pocity mi z maturity
zůstaly. I když jsem odmaturovala dobře a jsem celkem
s vlastním výkonem spokojená, tak ten stres a fakt, že jsem si
vytáhla otázky, které jsem samozřejmě vůbec nechtěla, se na

a nevěděla díla Karolíny Světlé. Oni jí tam něco napovídali, asi
to špatně slyšela a nakonec řekla „Krása bez závoje“, což
Karolína Světlá nikdy nenapsala. Největší strach jsem měla
z ruštiny.

výsledném dojmu podepsal. Nevzpomínám tedy na ni moc

LENKA PEŠKOVÁ: Maturita pro mne znamenala první velkou

ráda. Asi čtyři dny jsem se učila češtinu, dva dny dějepis a pak

zkoušku a první velký stres, nakonec ale tato zkouška byla

na ostatní předměty – ekonomiku, administrativu a ruštinu už

úspěšná. Učila jsem se přiměřeně.

moc času nezbylo a podle toho to pak taky vypadalo (smích).
Asi tak.

RADOVAN RŮŽIČKA: Maturita

byla včera dopoledne

a dneska taky v pohodě. Měl jsem z toho docela dobrý pocit.

JAKUB BRDÍČKO: Asi jsem měl ten pocit, co má většina
studentů i teď, že je to fraška. Přesto největší zážitek byl, že
se mě učitel dějepisu ptal na něco, co jsme neprobírali.

PETR BOROVIČKA: Pamatuji si, že třeba na angličtinu - přišla
Věra Nováková na potítko a říkala mi: „Petře, můžete mluvit,

Naštěstí jsem to ale uměl, protože jsem se učil navíc.

o čem chcete.“ A to mě strašně uklidnilo, to si pamatuji.

JAROSLAV KUMPOŠT: Pravděpodobně jsem se na některé

zeměpisu, tak jsem dostal dvojku a dodnes nevím proč.

A druhá vzpomínka je, když jsem maturoval u Artura ze

předměty nedostatečně připravil, takže jsem se dočkal
zklamání.

Proto

bych

doporučil

všem

letošním

i nadcházejícím maturantům, aby se podívali na všechny
předměty a na všechny tematické okruhy, aby zkrátka nic
nevynechali, protože potom hrozí, že by si mohli vytáhnout
špatnou otázku a mohli by pak dopadnout špatně. Možná
jsem se trochu bál přísedícího na biologii, který do maturity
ale zasahoval minimálně, takže to nakonec proběhlo bez
problému. Maturita tedy dopadla tak, jak jsem se na ni
připravoval. Vynechal jsem jeden předmět, který pak dopadl
výrazně hůř. Myslel jsem si, že ho mám v malíčku, ale vytáhl
jsem si holt špatnou otázku.

MAREK HOFFMANN: Na nic neobvyklého si nevzpomínám.
Jen snad u matematiky. To jsem měl ze začátku pocit, že snad
neodmaturuji.
LENKA PRAŽÁKOVÁ: Nejstrašidelnější zážitek byl, že jsem si
při maturitě z dějepisu vytáhla vznik komunistické strany
Československa a jediné, co jsem věděla, byl rok. Takže jsme
to s učitelem dějepisu museli nějak ušmrdlat.

JAK PROŽÍVAJÍ ROMANTIKU PRVNÍHO MÁJE? JAKÉ JSOU JEJICH NEJINTENZIVNĚJŠÍ VZPOMÍNKY NA TENTO
SVÁTEK VŮBEC? OTÁZKY RŮZNÉHO TYPU JSME POKLÁDALI RŮZNÝM UČITELŮM. NĚKOHO JSME STIHLI
PŘED ONÍM 1. MÁJEM A NĚKOHO AŽ POTÉ.
(asi jsme si s tímto nadpisem tak trochu ulítli, o lásce nám mnoho profesorů nepovědělo)
LENKA BARVÍNKOVÁ: Zážitky mám ryze pozitivní, protože

LENKA

jsem ho letos strávila téměř celý nicneděláním, takže

prvomájové průvody, které tehdy pro mne nebyly žádnou

romantika mne až tak nebere. Tento den ve mně vzbuzuje

nutností. Jako dítě jsem na ně chodívala ráda.

příjemné asociace, ať už jenom proto, že se nemusí chodit do
školy.

MAREK

PEŠKOVÁ:

Z dětství

HOFFMANN:

určitě

Pamatuji

si,

vzpomínám

že

jsme

na

místo

demonstrace bourali a pak znovu stavěli komín.

DITA MOTLOVÁ: Na První máj mám poměrně hezké barvité
vzpomínky z dětství, takže to bych mohla vyprávět mnoho.
Ale dneska už První máj jde mimo mne – odpočinek, relaxuji.
Byli jsme s manželem na kole a v bazénu s dětmi, takže jsme

LENKA PRAŽÁKOVÁ: Celá rodina se po průvodu vždycky
sešla, protože každý jsme nešli se stejnou skupinou,
u babičky, která pravidelně vařila kynuté borůvkové knedlíky,

si bezvadně odpočinuli.

takže teď je vařívám i já.

JAKUB BRDÍČKO: Samozřejmě nejsilnější zážitky jsou zážitky

PETR BOROVIČKA: První máj na mne velmi působí, protože

s dětství, protože jsem se účastnil májových průvodů. Teď
nedávno jsem se na ně koukal na fotografiích. Děda mne vzal
vždycky na krk a šli jsme se koukat na alegorické vozy. Viděl
jsem svoji tetu, jak sedí na voze a reprezentuje národní

vidím na zahradě, co se všechno děje a strašně se těším na
to, co na ní budeme dělat. Letos jsme ale bohužel První máj
s manželkou nestihli, ani tu třešeň. To mě hrozně mrzí,
protože jsme se na to těšili, ale prostě jsme to nějak

podnik Vertex. To byl vždycky zážitek. Hrála hezká hudba.

nezvládli.

JAROSLAV KUMPOŠT: První máj budu trávit s rodinou,

RADOVAN RŮŽIČKA: Za komunistů jsem většinou chodil do

určitě budeme hledat nějakou třešeň.

průvodů. Byl jsem malý a bavilo mne to. Měl jsem mávátko.

EVA SUCHOMELOVÁ: Romantika prvního máje na mne už

čtyři roky. Tak jsem se ho lekl, až jsem ho začal mlátit cedulí

nepůsobí nijak (ďábelský smích).

a začal volat: „Medvěd!“ Až do mých dvaceti let si ze mne

Pamatuji si, že jsem jednou viděl v Brně černocha, to mi byly

potom můj strýc utahoval.

NEJDŘÍVE, NEŽ PŘEJDEME K SAMOTNÝM RECENZÍM, PROZRADÍME VÁM, CO NEJRADĚJI SLEDUJÍ NAŠI
PÁNI KANTOŘI A PANÍ KANTORKY.
Na otázky typu: Co nejlepšího běží v televizi či na co se dívají nejraději, odpovídali zde.
LENKA BARVÍNKOVÁ: To vůbec nevím.
DITA MOTLOVÁ: Já se koukám na Průzkum umění. To je

zážitek. Natočila jsem si to na video a pustím to dětem
v semináři. Studentům, ne dětem, oni to nemají rádi (smích).

seriál na ČT 2, Teď už běží asi čtvrtý díl, naposled dávali

JAKUB BRDÍČKO: Já se rád koukám na akční filmy, ale asi

Marcel Duchamp a jeho bidet. Vlastně ne bidet, ale pisoár…

bych neřekl, že to je to nejhezčí, co se dá v televizi

jak se z pisoáru stalo umělecké dílo. To byl pro mne hezký

zkouknout. Mezi nejlepší zážitky s televizí bych zařadil chvíle

s nějakou detektivkou. Snad pro ten největší zážitek bych se

LENKA PEŠKOVÁ: Teď je venku hezky, takže televizi moc

musel vrátit do dětství, kdy jsme s kamarády běželi spoustu

nesleduji, ale koukala jsem se nedávno v sobotu na

kilometrů z lesa pěšky, abychom včas viděli Fantomase,

Habermannův mlýn, který na mne zanechal velikou stopu.

protože dřív v televizi nic jiného nebylo.

MAREK HOFFMANN: Nejoblíbenější pořad asi nemám.

JAROSLAV KUMPOŠT: Na televizi se moc nedívám, když už,

V poslední době mě ale potěšilo vítězství hokejistů. (pozn.

tak na nějaký sport nebo detektivku.

red.: rozhovor proveden v pondělí 30. 4.)

EVA SUCHOMELOVÁ: Nejraději koukám na detektivky a na

PETR BOROVIČKA: Na televizi nemáme po večerech čas, spíš

pořady jako je Taxík. Čím jsem starší, tím víc se vyhýbám

uspáváme děti a čteme, pracujeme. Na televizi se díváme jen

takovým věcem, jako je Habrmanův mlýn. To je pro mne

velmi výběrově, naposledy ale na seriál Downton.

poměrně depresivní. Raději koukám na něco odlehčeného,
když už se rozhodnu zapnout televizi.

RADOVAN RŮŽIČKA Nemám televizi.
LENKA PRAŽÁKOVÁ: Downton.
redakce Gympláka

A NYNÍ RECENZE:
(možná se nám Gymplák protentokrát přeměnil ve filmový měsíčník)
NECHŤ ZAPOČNOU 74. HRY O ŽIVOT!
Akční sci-fi drama Hunger Games, neboli Hry o život,
bylo natočeno na motivy stejnojmenné knížky a bestselleru od
Suzanne Collinsové a jedná se o první díl trilogie. Scénáře se
ujal a na režisérské křeslo usedl Gary Ross, kalifornský režisér
a scénárista, který za své filmy Big, Dave a Seabiscuit získal tři
nominace na Oscara. Hudbu složili James Newton Howard (osm
nominací na Oscara, čtyři na Zlatý Glóbus, např. Temný rytíř)
a T-Bone Burnett (Crazy Heart či Walk the Line). A co je
výsledkem? Napínavý celovečerní snímek, mnohdy označován
za film roku 2012 (spolu se závěrečnou částí Twilight ságy),
který zatím vydělal něco přes půl miliardy dolarů.
Jak už to ale tak bývá, knihy se na plátna kin převádějí dost těžko (a Hunger Games nejsou výjimkou). Jasně, že knižní
předloha je ve většině případů prostě lepší, napínavější, přemýšlivější i obsáhlejší a zfilmovat to dost dobře nejde. Ovšem všechny
souboje i krveprolití (ano, i na to samozřejmě dojde) jsou dostatečně přehledné, akční a musím uznat, že i poutavé. Není tu nouze
ani o dojemné scény, třeba nad smrtí jedné dívenky se sálem (s dívčí převahou) rozléhal snad půlhodinový usedavý pláč.
Samotný děj této podívané je, dle mého názoru, zcela originální (alespoň jsem se tedy s podobnou zápletkou nikde jinde
nesetkala). Ocitáme se v budoucí, válkou zpustošené Americe, ve které dvanáct jakýchsi okresů či distriktů trpí pod nadvládou
hlavního města – Kapitolu. Všech dvanáct krajů musí každoročně vyslat dva zástupce (vždy chlapce a dívku mezi dvanácti až
osmnácti lety), kteří se pak v rámci brutální reality show utkají o holý život (jak už nás z traileru láká hlavní hrdinka: „Jde nás tam
dvacet čtyři a přežije jen jeden.“). Kapitolský lid se při zvrhlém utkání baví, zatímco lidé z krajů (především tedy příbuzní nebohých
vybraných dětí) se třesou strachy. Obětí těchto her se stane i šestnáctiletá dívka Katniss (jejímž jediným přítelem bude v bojišti luk),
která se nabídla dobrovolně za svou sestru a následně se v aréně snaží všemožnými způsoby přežít (ovšem bez zbytečného
používání násilí, jehož mládež z prvního a druhého kraje, která byla od malička cvičena na akademiích a přihlásila se dobrovolně,
plně využívá).
Hry o život naštěstí nejsou jen dalším totálně zkaženým fenoménem, ale stále jsou jen neúplnou adaptací. Nepobíhají v ní
třpytící se upíři ani trapní do půl těla svlečení „photoshopoví“ vlkodlaci (taky jste při představě jejich břicha dostali chuť na pekáč
buchet?). I Josh Hutcherson, Woody Harrelson či Lenny Kravitz a jeho dcera Zoe jsou lepší herci než třeba Taylor Lautner. A nutno
říct, že Jennifer Lawrence byla pro postavu Katniss Everdeenové vybrána dokonale (další uchazečky o tuto roli, Emma Roberts či
Emily Browning, by to asi tak skvěle nezahrály).
Co se týká hudby, nemám co vytknout. Hudebníci zkrátka dobře věděli, kam „mrsknout“ nějakou tu dramatickou písničku
a kam zase nějaké ty bojové bubny (a dočkáme se dokonce i hudebního projevu jedné z postav).

Pokud tedy knihu znáte a milujete, na film do kina vyrazíte, i kdyby se v něm dvě hodiny nic nedělo a herecké obsazení
stálo za houby. Vy ostatní si to dvakrát nerozmýšlejte a vyražte taky (buď se vám to bude líbit, nebo jen zabijete čas). Každopádně je
to zajímavý film, který vás sice asi ničím neurazí, ale těžko se hledá důvod, proč na něj jít znova (některé dívky by asi byly proti, když
se mohou nesčetněkrát dívat do krásných tváří Joshe Hutchersona a Liama Hemswortha). Nu což, dala bych tomu tak 88%
a na závěr bych asi už jen dodala: „Šťastné Hry o život a nechť je štěstěna na vaší straně!“
Hamini

DEXTER
Je na světě úplně sám. Přesto se snaží zapadnout do
kolektivu, což se mu velice dobře daří. Necítí emoce a na každou
situaci má naučený soubor chování, které se od něho očekává, aby
nebyl nápadný. Že něco skrývá, občas někdo vytuší, ten však
v nejbližší době mizí z povrchu zemského a končí v mořských
hlubinách. Dexter vraždí lidi.
Seznam jeho obětí však tvoří pouze ti, kteří by se dali
považovat za jeho kolegy. Zabíjejí pravidelně, nebo zabili alespoň
jednou brutálním způsobem. Lepší osud si tedy nezaslouží, ale
bohužel jim byl dopřán, jelikož policie neměla ani přes
nepřebernou kupu důkazů jejich dostatek na jasné prokázání viny
a vrah si tak běhal spokojeně na svobodě – ať už to bylo zapříčiněno neuvěřitelnými schopnostmi jeho obhájce, či prostě korupcí ve
vyšších sférách. Tomu Dex vždy učiní utrum! Jeho profese je úzce spjatá s detektivy a strážníky, kteří řeší vraždy, a tak se Dexter ke
všem svým potenciálním budoucím zákazníkům dostane suchou nohou přes laborku. Jelikož je vraždami posedlý, neváhá občas
nějaký případ ututlat a spravedlnost bere do vlastních rukou.
Ačkoli se masoví vrazi obyčejně nedostávají do povědomí diváků jako postavy, s nimiž se sympatizuje, Dexter dokazuje
pravý opak. Svým vystupováním a šarmantním vzhledem (Michael C. Hall) přesvědčí snad každého o tom, že takový člověk ve svém
nejhlubším jádru nemůže být zcela zlý. Sám sebe si však představuje jako zrůdu, což i otřelého diváka chytá za srdce.
Rozdělení jednotlivých sérií (sedmá vyjde v září) do dvanácti dílů, z nichž každý má zhruba padesát minut, je velice lákavé.
Hodinku před obrazovkou je ochoten divák strávit snad u jakéhokoli snímku, jen málokterý však zaujme právě tak, jako Dexter. Již
při úvodní znělce dochází k hltání každého obrazu Dexova ranního rituálu a čekání, až si navlékne svou světlou košili a opustí byt –
akce může začít!
Následuje sestřih nejdůležitějších momentů nutných pro pochopení vývoje následujícího dílu, které nepocházejí jen z toho
předešlého. Tuto skutečnost musím ohodnotit velice kladně - divák se sice nedozví, o co minule přišel, zato ale získá množství
souvislostí (třeba i z předchozích sérií), které mu pomohou se v ději zorientovat.
Každá série má vlastního sériového vraha, se kterým se Dexter velice dobře zná. Obyčejně se v seriálu vyskytuje až do
dvanáctého dílu, pak jeho čas skončí, postava umírá (kromě druhé a páté série) a Dexter utírá krev ze svých nástrojů. Toto rozložení
tedy umožňuje maximální propracovanost jednotlivých dějů, které již od první série prolínají.
Tvrdí se, že tento seriál si člověk buď oblíbí tak moc, že je na něm závislý, nebo jím naopak opovrhuje a není schopen si
k němu najít cestu – něco jako zlatý střed zde tedy neexistuje. Tenhle kousek však není určen slabším povahám, které nemohou
snést pohled na krev, protože ta je snad to nejmenší, čím nás může Dexter „překvapit“.
Na známém serveru www.csfd.cz Dexter získal 90%, hodnocení osmého nejoblíbenějšího seriálu a šestnáctého nejlepšího.
Dle mého názoru si tato čísla zaslouží mnohem víc, než jakýkoli jiný konkurenční seriál či sitcom. Pro to, abych byla co možná
nejobjektivnější, jsem se rozhodla zhlédnout co nejvíce sérií (věnovala jsem tomu 50 hodin čistého času), a proto doufám, že moje
kladná reakce nebude brána jako žvásty bláznivé fanynky či snad nedej bože reklama, ale jako regulérní recenze jednoho
z nejpodařenějších seriálů.
Zlobricatko

ANYONE CAN BE DEAD
SERIÁLOVÝ STŘET KRÁLŮ? UŽ NE TAK DOBRÁ HRA O TRŮNY
Zkusili jste si někdy vymyslet svůj zcela vlastní svět, plný skvělých postav, které
někdy dokonce oplývají nadpřirozenými schopnostmi? Nebo jste se alespoň pokusili
zplodit ve své hlavě fantaskní dějovou linii, plnou neočekávaných zvratů a politických
pletich? Ne? Ani to nezkoušejte, rychle byste zjistili, jakým kumštem toto umění skutečně
je. Přišel k nám totiž celosvětový fenomén, jež sklízí neuvěřitelné ovace na celém světě.
V Japonsku stejně jako v Evropě či Spojených státech…
O země plných všemožných skřítků, elfů a čarodějů se již pokoušeli kdejací
koumáci. Mezi nejznámější zajisté patří Tolkien se svým Pánem prstenů nebo novodobější
Rowlingová se sedmidílnou ságou o chlapci s klikatou a ještě klikatější jizvou na čele. Oba
tyto trháky byly zfilmovány a získaly ohlas u obecenstva. Jenže autoři netušili, že jejich díla
budou, bohužel pro ně, zanedlouho stát v pozadí fenomenální ságy Písně ledu a ohně.
Haha.
Ano, autorovi Georgovi R. R. Martinovi se podařilo nemožné. Ubral trochu na
fantasy stránce a sentimentálních lákadlech pro děti a sepsal, tedy alespoň podle mne,
ságu století. Promiňte, nesepsal, vážení čtenáři, on ji stále píše! Spojil dokonale
propracované postavy, z nichž každá má svůj jedinečný cíl (spíše trochu odvážněji řečeno jedinečné choutky), s prozatím minimální dávkou magie a především s dychtivými
intrikami.
Není tedy divu, že netrvalo dlouho a jeho první tisícovka, Hra o trůny, byla zfilmována. Produkce se chopila HBO
a o úspěchu nikdo nepochyboval. Filmaři nakonec odvedli skvělou práci a na plátno v podobě desetidílného seriálu, odvysílaného
loni během dubna a května, hodili očekávanou bombu, sic se jednalo o nízkorozpočtový projekt.
Ale co teď? Od dubna letošního roku můžeme každou neděli večer, opět na HBO (či později na internetu) zhlédnout osudy
našich hrdinů, tentokrát v druhé sérii – tedy jejich cesty podle druhé tisícovky s názvem Střet králů, z anglického originálu A Clash of
Kings. Jenomže již po třech odvysílaných dílech vidíme, bohužel pro všechny fanoušky, že kvalita šla dolů. Nalijme si tedy trochu
čistého vína a pojďme se společně podívat na seriál takříkajíc pod lupou. Přestože vám nemůžu slíbit ryzí objektivitu, protože jsem
obrovským fandou jak ságy knižní, tak té seriálové, mohu vás utvrdit, že nyní s absolutní chválou končíme a podíváme se na seriál
o něco pečlivěji.
POZOR! NÁSLEDUJÍCÍ ČÁST PROZRAZUJE ZÁPLETKY PŘÍBĚHU!

Nejdříve ale něco k ději. Pro nezasvěceného čtenáře jsem si dovolil recenzi proložit nejdůležitějšími fakty prvních tisícovek.
Samotný příběh nás zavádí do pradávného Sedmikráloství (mimochodem perfektně vydařeného, doslova promakaného
světa), které bylo v dávných dobách sjednoceno rukou šíleného krále Aegona. Kniha ho líčí skvěle, bohužel ho ale v seriálu ostatní
pouze párkrát zmíní. Veliká škoda. Zvolejme tedy třikrát škoda: „Škoda, škoda, škoda!“ (Upozorňujeme: tato recenze neslouží jako
reklama nejmenované automobilové firmy.), jehož po dlouhém teroru zavraždil Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau), později
známý jako Králokat.
Armádu krutého vládce ale nakonec porazil Robert z rodu Baratheonů (Mark Addy), a tak později dosedá na trůn s pomocí
svých přátel – Johna Arryna, pána Orlího hnízda, a Eddarda Starka, pána ze Zimohradu (hraje ho Sean Bean, mezi jehož nejznámější
role patří Boromir z již zmíněného Pána prstenů.) Eddard zajisté patří mezi nejoblíbenější postavy každého diváka, bohužel pouze do
té doby, kdy jeho hlava skončí useknuta kdesi, kde v dávných dobách vyměšovali draci. Dle mne jedna z nejšokujících scén!
Netrvá dlouho a novým králem Robertem zvolený pobočník (druhý nejmocnější muž v zemi) John Arryn leží mrtvý hlavou
dolů ze schodů, s jazykem vyplazeným téměř až na koberci. Lysa Arryn, pobočníkova žena (skutečně vydařená postava plná tiků, jak
má být), nepochybuje, že její manžel byl zavražděn. Utíká se synem, stále přisátým ke svému ňadru, do rodného Řekotočí.
Dále děj začíná být komplikovaným a matoucím, jako vytvoření seminární práce ze společenských věd ve třetím ročníku,
a proto od něj raději upustíme.

V seriálu se nachází přehršel postav, mnoho rovin, nekonečno intrik. Někdo chce moc. Někdo slávu. A někdo rytířské
ostruhy. Někdo hledá pouze lásku a někdo touží po návratu k rodině. Někdo se obává, že slova Starků, dávných králů severu,
nabývají na pravdě: „Zima se blíží.“ A s nimi
i dávní stvůrní Jiní za Zdí (Filmaři udělali zajisté
dobře, že nevsadili na kýč potvor známých z jiných
děl a nenasadili tento motiv jako nejhlavnější trumf.)
Jediné, co je jisté, že už nic nebude jako dřív –
poslední žijící, dlouho ukrývaná dědička Daenerys
Targaryen se hlásí o svůj nárok na trůn. Hra začala. Je
jasné, že dojde ke střetu králů. Alea iacta est, jak
pravil Ceasar.
Kdo tedy bude vládnout? „Who wins, who
dies?“ říká první oficiální trailer ke Střetu králů. „You
win or you die.“ říká druhý. (Trailery nepřeháněly. Od
začátku do konce by se dalo napětí krájet.
KONEC SPOILERU
Jak už bývá u seriálů zvykem, režisér není jediný. Za klapkou se schovávali mnozí - Tim Van Patten, Brian Kirk, Alan Taylor či
Neil Marshall a další. Brian Kirk se jako leader filmového štábu osvědčil již u Tudorovců, kteří pro mne byli rovněž seriálem velice
vysoko nad nynější standarty. Od Pattna jsem zatím neviděl žádné dílo a zůstává pro mne tedy jednou velikou neznámou. Alana
Taylora máme asi všichni zařazeného jako čistě seriálového režiséra, který k tomuto odvětví průmyslu nepochybně patří už od dob
první řady Sexu ve městě. A možná právě proto probíhá naším recenzovaným dílem spousta (až možná zbytečně mnoho)
postelových scén, kde není cenzurováno zhola nic. Alan nás tak nutí k otázce: „Jaké věkové kategorii je seriál určen?“ Fantasy svět
pro náctileté, sex pro vyzrálejší a politikaření pro dospěláky? Takhle to asi (spíš asi určitě) George R. R. Martin nezamýšlel. Slouží
nahota jako komerční tah HBO, a nebo se na ni shodl spisovatel s producenty? Kdo ví, mně nepřísluší toto posuzovat. Jasnou věcí
zůstává, že každý divák si najde své, ale bohužel zároveň si nikdo nenajde vše. A také že HBO slušně vydělala, ať už zamýšlela tak
vysoké tržby či nikoliv.
Oproti předešlé sérii jsme zavedeni do nových prostředí, kterých naskočilo o dost více, než jsme mohli očekávat. Pro letošní
sezónu se natáčelo v irském Dublinu, na Islandu i v chorvatském Dubrovníku, kam bylo přeneseno samotné Královo přístaviště, jež
ihned dostalo svou novou lokalitou entuziastický šmrnc. Bravo, tvůrci, bravo! Výtvarně jste se pochlapili!
Úvodní znělka naopak zůstává nepozměněná. Není divu. Filmaři jí dali loni Emmy, a tak podle nich nebyl důvod pracovat
na nové. Já jsem jiného názoru. Animace se stává všední a jednoduchá melodie na třech tónech dokonce až otravnou. Bohužel, pro
náročnější hudební fanoušky nejsou ani další zprávy pozitivní. Hudba podbarvující seriál rovněž nedostála nijak velkých úprav,
a proto dochází občas k tzv. hluchým místům, při nichž máte pocit, že se vám určitě musely rozbít oba dva reproduktory najednou.
Ramin Djawadi se protentokrát po zdařilém Iron manovi či (už o trochu méně zdařilém) Prison Breaku opravdu moc nepředvedl.
Dospělým hercům není co vytknout. Zlatý glóbus za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli v seriálu, který si odnesl
Peter Dinklage v roli skřeta Tyriona, nejnepředvídatelnějšího muže v sáze, mluví za vše. Dětští představitelé sice občas přehrávají,
hlavně Jack Gleeson v roli Joffreyho Baratheona nepůsobí moc jistě, ale díky skvělému charakteru postavy se jeho výkon vyskytuje
ještě na mé soukromé stupnici tolerance.
Předloha na výbornou, kterou seriálová podoba stále poměrně pečlivě ctí! Děkuji, jako řádný čtenář prvních tří tisícovek
jsem velice potěšen. Věřte, že i vy nakonec budete. Nejste-li řádní hnidopiši a rýpalové, nenajdete ve Hře o trůny 2 jedinou
podstatnou chybičku. Žádná nuda to rozhodně není. Po letech se k nám dostalo dílo, které uspokojí skutečně celou paletu lidí.
O tom svědčí jenom fakt, že první díl sledovalo během jedné noci vysílání necelých sedm miliónů diváků, a tak tvůrci prakticky ihned
dali své ano natáčení třetí řady seriálu, která pojede podle první části předlohy Bouře mečů. Vyzývám vás tedy, abyste společně se
mnou popřáli seriálu stálou přízeň diváků a aby bylo co nejméně zajímavých postav v budoucnu donuceno ukončit svoji působnost.
Zjistěte, zda si vaši přízeň získá rod Lannistrů, tak jako mou, u kterých láska k rodině zatemňuje mozek. A propadnete
čestným zlovlkům ze Zimohradu nebo dobyvačným pánům Železných ostrovů? Zvednete korouhev za květinového rytíře Floriana,
bojujícího v Duhové armádě Renleyho Baratheona, a nebo se přidáte na stranu rudé magie?
Neváhejte: „Zima se blíží.“

YOUDA

JEDEN DEN
Všichni určitě alespoň jednou za náš život čekáme na den premiéry námi dlouho očekávaného filmu, kterému dali
producenti nálepku jedinečný, nezapomenutelný a tak dojemný příběh, že budeme plakat. Všichni ale také známe ten pocit, kdy
tato chvíle nastane, a my, plni naděje, usedneme do útulných sedadel kina a očekáváme WOW. Velká část z nás také ví, že chtít od
filmu mnoho se ne vždy vyplácí. Snímek Jeden den (One day), natočen podle úspěšného románu od Davida Nichollse, přišel do kin
s velkou šancí na úspěch, jak filmaři očekávali, ale shledal se jen s komentáři typu další americký počin, kde se herci snaží k divákovi
přiblížit pomocí napětí a lásky.
Příběh nás seznamuje s životem Emmy (Anne Hathaway) a Dextera (Jim Sturgess). O jejichž životě se dozvídáme pomocí
drobných epizod. Způsob vyprávění, kdy divák dostává celý uplynulý rok na malé ploše jednoho dne, je jednou velkou výhodou.
Složení filmu tak má veskrze kladný význam pro urychlení děje a nějakých dvacet let, v jejichž průběhu sledujeme ústřední dvojici.
Samotné epizody pak slouží jako konstrukce pro celkový děj, který je bohužel od jisté chvíle docela dobře předvídatelný.
Jelikož jde o příběh „ze života“, nepočítejte s žádnými velkými zvraty, k nimž by mohlo dojít. Oba protagonisté mají svou
kariéru, která sice má stoupavou či klesající tendenci, ale prakticky neustále
dokážete předpovídat, čeho budete dalšího patnáctého července svědky.
Emma, čerstvě po promoci, má svůj velký sen. Stát se světoznámou
spisovatelkou. Pro začátek jí stačí psát pouze básničky, které nikomu
jinému než jí nedávají smysl. Na druhé straně je tu Dexter, nesympatický,
bohatý „blbeček“, který dělá jeden průšvih za druhým. Dostat se z nich
chce pomocí Emmy, jež má za něj najít způsob řešení, aby on nemusel
namáhavě přemýšlet.
Ale co by to mohlo být za romantický film, nebýt dobrého výběru
ústřední dvojice. U Jednoho dne mezi oběma hlavními představiteli panuje
na plátně výborná chemie a jejich vztah působí jak v kamarádské, tak v
milostné rovině přirozeně. Z vedlejších postav pak stojí za připomenutí
neúspěšný komik Ian (Rafe Spall), který diváka nejdříve donutí ho nenávidět, později litovat a nakonec s ním i sympatizovat, či
Dexterova matka v podání oblíbené a noblesní Patricie Clarkson.
Až sem by se mohlo zdát, že Jeden den představuje opravdu dobře natočenou a obsazenou romantickou komedii.
Skutečnost je však malinko jiná. Na jednu stranu tu byla celá řada vtipných situací a trefných hlášek, především díky pohotové
a ironické Emmě, nicméně celkové vyznění není úplně pozitivní a působí smutně, až trochu melancholicky.
Co mu ale rozhodně neprospělo, je zhruba závěrečných dvacet minut. Do té doby děj plyne chronologicky, poté se však
najednou vrátí skoro na začátek. A důvod? Divák si patrně musí za každou cenu vychutnat ještě pár dojemných, avšak vyloženě
klišovitých scén. Celý film by se bez toho obešel. Není tu žádná skutečně důležitá událost, která by změnila zápletku.
Navzdory tomuto scénáristickému zaváhání představuje Jeden den zdařilou, dobře natočenou podívanou, jejíž zhlédnutí
lze rozhodně doporučit.
KV

100% HŘÍCH, 50% ÚSPĚCH
Momenty zloby, vášně, slz, radosti, násilí a odpuštění. Ty všechny jste mohli zhlédnout v pozdně večerním sobotním
snímku Sedmý hřích z roku 2001 v hlavních rolích s Antonio
Banderasem (Luis Antonio Vargas) a Angelinou Jolie (Julia
Russellová/Bonny

Castleová).

psychologicko-erotickému

Předlohou

dramatu/thrilleru

k tomuto
byl

román

amerického spisovatele Cornella Woolricha Valčík do temnot,
který vydal v roce 1947 pod pseudonymem William Irish.
Plynulé vyprávění se odvíjí od vzpomínek hlavní hrdinky,
čekající ve vězení na smrt, avšak od literární podoby se
adaptace

liší

svým

umístěním

do

osmdesátých

let

devatenáctého století na Kubu. Příběh o touze po penězích
a omámení člověka láskou zfilmoval už v roce 1969 režisér
François Truffaut pod názvem La sirene du Mississippi (Siréna
od Mississippi) s Catherine Deneuveovou a Jeanem-Paulem
Belmondem.

Bohatý kubánský obchodník Luis Vargas hodlá upevnit své společenské postavení sňatkem s Američankou. Nehledá
skutečné city, chce manželství na čistě obchodním základě a zdravou manželku svých budoucích dětí. O to víc je ale okouzlen
mladou prostou ženou - Julií. Moc lásky, která vládne našimi životy, pohnula osudem i těchto dvou na první pohled chladných lidí.
Idylku ukončí příchod záhadného detektiva Waltera Downse (Thomas Jane), který tvrdí, že Julia není tím, kým se být zdá. Kráska
zmizí s penězi a Luis pomýšlí na pomstu. Když ale zrádkyni najde, znovu podlehne smyslné touze.
I přes ženské přednosti v oblasti půvabů, sexuální zručnosti, hraní dvojí hry a schopnost dokázat zničit počestného
a bezúhonného muže, i přes úchvatnou zvukovou podmalbu exotických muzikantů i zpočátku zajímavý dramatický příběh
a nečekané dějové zvraty, upadáte po prvních dvaceti minutách v lepším případě do lehce znuděného stavu. Možná také zásluhou
střihače, který v tomto případě zaspal, a scény jsou na můj nepříliš vybíravý vkus přehnaně dlouhé. Ani hvězdní herci se nesnažili dát
postavám něco navíc; hrají sice dobře, ale v podivném filmu. Slabinou snímku je křečovitost realizace, absurdní scény a hlavně
nelogické jednání. Při dalším zhlédnutí vnímáte už jen historický film z exotického prostředí; sledujete jen líbivé záběry staveb,
přírody, propracované interiéry paláců, kouzlo nádherných zahrad, stylové kostýmy, přiměřené množství vášně i sexu. Určitě nejde
o zápletku založenou na vztahu hlavních hrdinů a na nějaké psychologické hloubce postav. Film je spíše postavený tak, aby se
divákovi postupně odhalovala tajemství z minulosti hrdinky, aby ta do sebe postupně zapadala.
Osloví vás příběh, ne film. Očima unaveného diváka dílko povážlivě přiřazuji ke kýči či telenovele, kde ale na konec
nemusíte čekat celé roky.
Adéla Žabová

PARTIČKA
Doufám, že úvodem vám nemusím představovat tento klenot současné televizní zábavy. Dámy a pánové, pořad Partička!
Každé pondělí večer na Prima Family, v začátku pracovního týdne může naši skleslou náladu vylepšit půlhodina strávená se skutečně
skvělou partou kamarádů a hlavně komiků. Ondra Sokol, Igor Chmela, Michal Suchánek a Richard Genzer se sekundujícím
hudebníkem Mariánem Čurkem a v čele s Danielem Danglem, režisérem a moderátorem této improvizační show - to je šestice
odvážlivců, která každý týden potí krev před našimi obrazovkami, abychom se mohli pěkně od plic zasmát. Na přelomu roku se celý
tým přestěhoval do nového, většího divadelního sálu, protože starý už zdaleka nevyhovoval náporu diváků.
Se stále rostoucí popularitou a počtem fanoušků přišla s novým prostředím i velká očekávání a naděje. Při usedání k zatím
poslednímu premiérovému dílu jsem si položila pár otázek, které mě už nějaký čas napadaly. Neztratila už Partička svou jedinečnost,
komediálnost a šmrnc? Dokáže nás stále uspokojit humor vycházející z často absurdních situací? Osloví nás další na první pohled
hloupoučké hry se stupidními náměty? Není už současná sestava poněkud vyšumělá, předvídatelná, překvapí nás vůbec někdy? Umí
nás stále dohnat k slzám smíchu?
Hned jak začaly první minuty pořadu, musela jsem sama sobě přiznat, že nemá smysl jakkoli objektivně hodnotit kteroukoli
ze stálic Partičky. Všichni chlapi se mi jednoduše vryli pod kůži, zamilovala jsem si je a žádnou změnu v obsazení bych nechtěla. Teď
už se totiž netěším na pořad jako celek, ale těším se na každého z nich zvlášť. Jejich jedinečnost tkví právě v tom, že už spolu tenhle
pořad tvoří nějaký ten pátek a jakmile jim chybí jeden parťák do týmu, hned je to znát. Nezastírám, že každý z nich má své horší
chvilky a zvlášť u Michala nebo Geni opravdu skřípu zuby při laciných, někdy až urážlivých, rádoby vtipných poznámkách, což
v pondělí večer ukázali třeba hned v první hře „Telefon“. Na druhou stranu to dokážou mnohdy vynahradit skvělým komickým
mistrovstvím, svou sehraností a samozřejmostí, s jakou reagují jeden na druhého.
Vůbec

celý

pořad

je

kromě

pohotové

improvizace založen hlavně na bravurním propojení
slovního a situačního humoru. To, že kluci s přehledem
zvládají obě disciplíny, v pondělí opět ukázali ve hrách
„Opera“, kdy se pohledná letuška Michal změnila
v průběhu zpívaných veršů v nebezpečného teroristu
a přibrala k sobě ještě přihlížejícího mimozemšťana
Ondru, a v předposlední, nové hře „Kdo jsem“, ve které
nic

netušící

Ondra

vedl

partu

tupých

zlodějů,

chystajících se ukradnout Lenina z mausolea. Při
sledování herců v akci si prostě nemůžu pomoct, abych
neobdivovala jejich bystrost a nadání. To je však
mnohdy schováno za příliš prvoplánovými vtípky, za
nimiž je cítit snaha za každou cenu si podmínit široké
obecenstvo. Škoda, trochu si tím ubírají ze svého kreditu. Za další dva kontrastní body v celém konceptu pořadu považuji geniálně
roztomilého Slováka Daniela Dangla, který mnohdy přispívá svými vlastními prvky, jako je například jeho neschopnost vyslovit Ř

a hýkavý smích nad každou ptákovinou. Na druhé straně je pak hudebník Marián Čurko, trapně se snažící blázen, který ale často
nesklidí takový ohlas, jaký by si asi přál.
Ať už vám tedy „pirtičkíři“ přirostli k srdci, či nikoliv, musíte jim uznat, že na dráze, po níž se vydali, jsou mimořádně
úspěšní. Jejich práce láká každý týden k obrazovkám kolem půl milionu diváků, získali si opravdu velkou fanouškovskou základnu na
sociální síti a sbírají jeden úspěch za druhým. A navíc se kluci z Partičky opravdu vyplatí - po každém pondělním večeru máte díky
nim pár hodin života navíc. Vždyť smích prodlužuje žití.
mkod

Prof. Pražáková: „ A tohoto října se stává premiérem generál

Poslední zvonění, 7. B bude za pár okamžiků soutěžit se 3. A

Syrový.“

o klíč.

Studentka: „S tvrdým?“

Petr k pí prof. Peškové: „Musíte nám držet palce. My si z vás

Prof. Pražáková: „Jo, s tvrdým.“
Prof. Růžička: „No, a to se pak panu řediteli nelíbí a kroutí
hlavou ... mojí.“

uděláme patrona.“
Prof. Pešková: „Ne, to ne.“
Petr: „Tak patronu?“

®Nové video zpěvačky Rihanny, „Where Have You Been“, pokořilo rekord v počtu zhlédnutí za jediný den. Překonalo tak Nicki
Minaj a její videoklip k singlu „Stupid Hoe“, který měl asi 4 850 000 zhlédnutí. Rihanna tenhle rekord vylepšila o dalších skoro
100 000.
ºZpěvák Usher má rodinné problémy. On a jeho bývalá manželka Tameka Raymond se nemohou dohodnout na hlídání jejich
dětí a jí se navíc nelíbí výše alimentů. Usherovi tak hrozí, že o své děti přijde.
ºEnrique Iglesias a Jennifer Lopez se objeví na jednom pódiu na společné tour. V rámci velkého letního turné objedou celkem
třináct amerických měst a fanoušci se mohou těšit na jejich společnou koncertní show. Lístky jdou do prodeje už v sobotu 4. května.
ºDvaadvacetiletý švédský dýdžej Avicii a autor hitu „Levels“ vystoupí 23. května v Praze.
®Americký raper B.O.B. vydává 1. května novou desku - Strange Clouds. Objeví se na ní i novinka „Both of Us“, kterou má
s americkou country zpěvačkou Taylor Swift.
Hamini

OPILÝ ISIDOR
Ingredience
Těsto: 150 g másla, 150 g cukru moučka, 4 vejce, 120 g

másla

ořechů, 70 g hrubé mouky, ½ lžíce kakaa, ½ kypřicího

Krém: 4 vejce, 0,1 l mléka, 200 g cukru krupice, 5 lžiček

prášku, 100 g malinové zavařeniny, 4 lžíce rumu

kakaa, 300 g másla

Náplň: 250 g mletých ořechů. 2 lžíce cukru moučky, 50g

Poleva: 100 g čokolády na vaření, 4 lžíce oleje.

Postup:
Těsto: Máslo s moučkovým cukrem vymícháme do pěny

Ořechová náplň: V misce smícháme mleté ořechy s cukrem

a postupně přidáváme žloutky. Vmícháme ořechy, hrubou

a máslem.

mouky, kakao, prášek do pečiva a tuhý sníh z bílků. Zlehka

Krém: Vejce rozmícháme v mléce, vlijeme do hrnečku,

promícháme a nalijeme tukem vymazaný a moukou vysypaný

přidáme cukr moučku a kakao. Svaříme na kašičku. Po

plech. Pečeme v mírně ohřáté troubě asi 15 minut. Necháme

vychladnutí vyšleháme s máslem.

vychladnout a potřeme malinovou zavařeninou smíchanou

Poleva: Čokoládu na vaření rozhřejme a vmícháme do ní

s rumem, další vrstvu tvoří ořechová náplň, krém a nakonec

oleje.

ořechová poleva:

SMAŽENÝ SÝR „BEZ SMAŽENÍ“
Potřebné ingredience: 150 g tvrdého sýra, 200 g šunky, 6 celých vajec, 6 čajových šálků, tuk a strouhanka na vymaštění hrnečku.
Postup přípravy: Toto je tip na výbornou a rychlou večeři, přičemž odpadá obalování sýra v trojobale. Není to tak tučné a sýr
nevytéká na pánev. Postup je velmi jednoduchý...

1. Sýr nastrouháme a šunku

2. Hrnky řádně vymastíme,

3. Začínáme vrstvou

najemno nasekáme na malé

vysypeme strouhankou

strouhaného sýra.

kousky.

a jdeme plnit.

4. Na sýr následuje nasekaná
šunka.

8. Naplněné hrnky vložíme do vyššího
5. Na šunku rozklepneme
1 vajíčko.

6. Na vajíčko opět
navrstvíme šunku.

plechu nebo pekáčku, který zalijeme
7. A nakonec opět vrstvu
nastrouhaného sýra.

vroucí vodou tak do ½ výšky hrnečků.
9. Pak vložíme do rozpálené trouby
a pečeme při vysoké teplotě - cca 230 °C
po dobu cca 20 minut do zlatohnědé

10. Již upečený sýr podáváme s vařenými či

barvy.

opékanými bramborami a tatarskou omáčkou.
Je to výborné a přejeme dobrou chuťˇ.

Zápisník zapadlých XV

KVĚTEN – MĚSÍC KVĚTŮ
Naléhavé výzvě všímat si rostlin, se kterou se tu na vás obracím, hrozí, že bude špatně pochopena. Ne, nejde mi tu
o rozšíření vašich systematicko-morfologických školních znalostí, to tak. Neapeluju ani na vaše ochranářské instinkty, nepřispívám tu
k průřezovému tématu environmentální výchova, nepoužiju slovo ekologie. Nikdo mě nemůže podezírat ani z návrhu zkrášlovat
naše okolí, přispět k důstojnému průběhu maturitních zkoušek či Ústí v pohybu květinovou výzdobou, kdežpak.
Květen se podle květů jmenuje. Jaro propuklo naplno a nic, ani ledoví muži, už ho nezastaví.
Tady v zápisníku se pohybujeme v dobách minulých – a kamkoliv se tam touhle dobou vrtneme, na květy
i

narazíme. Řecká Persefoné , květinová dívka (Koré), je sice zajatkyní/vládkyní podsvětí, právě na jaře
z něho však vychází a po většinu roku vládne nad zemí, tak jako květiny. U katolíků vládne květnu Maria –
a v litaniích je se stromy, květy, zahradami spojována – oslovována (namátkou) vládkyně kmenů, zdroj
ii

iii

zahrad, purpurová růže země Jakubovy , růže tajemná

… V tarotové symbolice odpovídá tomuto

archetypu arkánum třetí – Císařovna, paní půvabu a mládí, růstu a plodnosti. Mohli bychom tu sypat
mytologické asociace – Venuše, Flóra, Isis, Astarté, Maia (podle ní máj). Kdo však příliš přebírá, přebere.
Vyberte si jednu a buďte jí věrni.
V několika posledních zápisnících hrály rostliny také svou roli. Dramatické scény Atalanty fugiens
se odehrávají v zahradách, sadech, na polích, pod stromy. Deset obrazů krocení býka výrazně pracuje
s motivy bambusu a vrby. Mistr vyšebrodského oltáře zobrazuje lilii na obraze Zvěstování, pěticípou
rožmberskou růži při Narození a symbolické stromy (břečťan, vavřín
a dub) v Getsemanech. A František Sušil? Znáte snad nějakou lidovou
píseň, kde by se nekoulelo jablíčko, nezelenal rozmarýnek, nestála lipka
v poli a lístek nepadal z javora?
Znovu tedy sahám po sběratelích a vykladačích naší lidové tradice, konkrétně po reedici
iv

spisu z roku 1878 Rostlinstvo v národních písních, pověstech, bájích a obyčejích , jehož autorem je
jistý Josef L. Kořenský, jedna z cimrmanovských postav 19. století, toho času „učitel přírodních věd
v

při měšťanské dívčí škole na Smíchově“ . A hle, život našich předků je tu s rostlinami spjat velmi
úzce: „V jihoruských písních proměňují se oči dívčiny v trnky, krev její rozlévá se vodou a slzy lesknou
vi

se na trávě a listí stříbrnou rosou.“ „Javor nebyl Slovanu stromem, kalina keřem, růže milostnou
květinou, než měly život jako lidé, k nim on promlouval, jim si stěžoval.“

vii

„Černobýl sluje také bylinou

svatého Jana . (…) Na ten den najíti lze pod kořenem té rostliny uhel, který ten, kdo tomu rozumí, ve
zlato může proměniti.“

viii

Rostlin se týkaly starodávné obyčeje pohanské („Po celou noc se čarodějnice a démoni
ženou za panenskou Walpurgou oděnou v bílém. Ve středověku ji pak ráno vozili po ulicích měst na
ix

vozech pokrytých květy jako Májovou paní.“ ), ale prostor jim ponechalo i nastoupivší křesťanství:
čemeřice je nazýván a kořením sv. Ducha, meruzalka vínem sv. Jana, narcis holí Josefovou, plavuň
sv. Jana pásem, arnika traňkem andělským, o všech slzičkách, korunkách a vláscích panny Marie
x

nemluvě ; ty všechny jsou hledány, opatrovány, užívány. Rostliny všude: rostliny přede mnou,
rostliny za mnou.
Nezmizely úplně: ještě se na vsích staví máje, ještě se chodíme líbat pod rozkvetlou
třešeň. Ve srovnání s tradicí jsou to však jen zbytky, brzo se rozplynou i ty. Je na čase se k nim
vrátit. Důkladně připraveni četbou starých knih, ale raději bez knih než vůbec. Než hledat zmizelé

keltské tradice uctívání stromů, které už přestaly být naše, radši je vytvořit znovu. V květnu hledáme květy; a nic než to.
Pavel Holásek
i
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http://fysis.cz/Z/20BoziOst/Persef/index.htm
http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=140
lat. Rosa mystica, https://kostelsvatekateriny.signaly.cz/1005/loretanske-litanie-latinsko-cesky
Josef L. Kořenský: Rostlinstvo v národních písních, pověstech, bájích a obyčejích. Bystrov a synové 1997.
Kořenský, op. cit., s. 117.
Kořenský, op. cit., s. 16.
Kořenský, op. cit., s. 19.
Kořenský, op. cit., s. 98.
Iso Karrer: Zvěrokruh a lidový rok. Astrologie v mýtech a lidových zvycích. Bratislava: Eugenika, 1998, s. 57.
Karel Procházka: Lid český s hlediska prostonárodně náboženského. Praha, 1910, s. 39-44.

Zahal své tělo do správného parfému
Image dívky vytváří nejen zraku viditelné šaty, šperky, líčení, ale také čichu lahodící
vůně. Správně vybrané aroma může ovlivnit zájem ze strany mužského pohlaví, náladu
i podtrhnout osobnost nositelky. A proto byste neměly brát výběr vůně za ztrátu času.
Není parfém jako parfém: To, co se laicky označuje jako parfém, většinou parfémem není.
Rozdílnost je především v intenzitě vůně, která parfémy dělí na:
Parfémy – vůně je nejintenzivnější a obsahuje 15 – 40 % vonných látek,
Parfémované vody (Eau de parfum) – podíl vonných látek je v rozmezí 12 – 15 %
Toaletní vody (Eau de toilette) – obsahují 6 – 12 % vonných látek,
Kolínské vody (Eau de cologne) – v 70% lihu se nachází 4 až 8 % vonných esencí.
Z tohoto přehledu sama vidíš, co působí nejdéle a i tímto faktorem by ses měla při
výběru řídit.
Parfém jako lidská bytost: Stejně jako člověk tak i parfém je složen z několika částí. Ty se
rozdělují podle toho, jak se které složky uvolňují.
Hlava – utváří první dojem, a proto je na ni kladen velký důraz. Většinou však trvá velmi krátce.
Srdce – nastoupí po odeznění hlavy a může vonět několik hodin.
Základ – vůně vyprchává velmi pozvolna. Jeho intenzitu můžete cítit i několik desítek hodin po nanesení.
Drzá dračice, nebo sladké neviňátko? Můžeš mít tolik tváří, kolik máš parfémů s jiným složením. Pojďme se jim proto podívat na
zoubek.
Jestliže chceš být Femme Fatale a okouzlit všechny na potkání, vybírej si především vůně složené z vybraného pižma,
křehkých květin a citrusů.
Pokud se chceš cítit sama okouzlena a být neustále překvapována, zvol si vůně, v nichž se na první závan sama nevyznáš
a musíš přemýšlet, z čeho že je parfém složen. Tvými ingrediencemi se stanou vzácné květiny, lesní plody a jemné koření.
Chybí ti svěžest a energie? Nezoufej. Vzpruhu tvojí mysli i tělu dodají esence jako sladké ovoce, zelený čaj či květiny.
Nezapomínej testovat parfémy na vlastní kůži, neboť jen tehdy zjistíš, jak se vůně rozvíjí ve spojení s tvým tělem. Stejný
parfém totiž může na každé majitelce vonět odlišně. Je to dáno osobní specifickou vůní, způsobem výživy, pokožkou či zvyklostmi.
Dobré je také vybírat vůni v odpoledních hodinách, kdy jsou čichové buňky nejvnímavější.
TreBl

Nonstop, Céčka, Děti ráje, Discopříběh a mnoho
dalších hitů a muzikálů (Kleopatra) je spojováno
s jedním z našich předních umělců. Michal David
je nejen známým zpěvákem, ale i skladatelem,
jehož písně zpívají Helena Vondráčková či Karel

V současné době ho můžete vídat na televizních obrazovkách
v pěvecké soutěži Hlas Československa a v dubnu se stal
držitelem ceny TýTý 2011.
Michalu Davidovi nejsou lhostejné ani osudy obyčejných lidí.
Na květnovém koncertě v Břeclavi vyjádří podporu místnímu
patnáctiletému mladíkovi, který byl brutálně napaden Romy.

Gott.
1. Každou neděli a pondělí Vás můžeme vidět v Hlasu

8. Vaší tetou je kartářka Dagmar Kludská. Jaký máte

Československa. Zúčastnil byste se sám podobné pěvecké

vztah k magii?

soutěže?

I já si občas sám na něco vyložím. Odkoukal jsem to jako

Dříve byly festivaly, dnes jsou to TV

malý kluk, když tety někomu

soutěže. Kdybych byl mladší, tak bych

vykládaly. Výklady jsou často

tuto možnost určitě volil a zkusil bych

velmi trefné.

štěstí.

9. Nepodědil jste nějaké

2. Co Vás baví na koučování?

nadpřirozené schopnosti?

Jak jsou lidé tvární a talentovaní. Je

To určitě ne. Jsem jen možná

dobré s nimi rozebírat, co chtějí

dobrý diagnostik. Často

divákovi nabídnout, jakým hudebním

poznám u sebe, rodiny či

stylem a směrem se chtějí ubírat apod.

přátel nějakou nemoc.

3. Má tato práce i nějaké zápory?

10. Co Vás přivedlo na

Určitě. Je to čas, kterého je tak málo.

dráhu zpěváka?
Vlastně to, že v Krokách po

4. Poslední dobou se také mluví
o vašem setkání s vyřazenou rebelkou z Hlasu Simonou
Fehérovou. Bude z toho nějaká spolupráce?
Nabídl jsem její singl vydavatelství Sonymusic. Ti ho rozeslali
rádiím. Teď čekáme na jejich verdikt, zda píseň nasadí.
5. Myslíte si, že je v dnešní době těžší prorazit
v showbyznysu?
Je daleko větší konkurence z celého světa. Mnoho českých
interpretů se snaží prosadit angličtinou a to je myslím chyba.

odchodu Jany Kratochvílové
nebyl žádný lídr. Přinesl jsem tehdy dr. Janečkovi svůj první
demosnímek s písní Chtěl bych žít tak, jak se má. Nasadili
jsme ho do rádia a okamžitě se chytil. Tak jsem začal
v Krokách zpívat já.
11. Měl jste nějaké pěvecké vzory?
Jasně že měl. Elton John, Phil Collins a také italské disco. To
mě tehdy jako mladého kluka strašně bralo.

Pokud nebudou zpívat vlastní českou tvorbu, budou to mít

12. Vaší poslední muzikálovou prací je Kat Mydlář. Máte

velmi těžké.

v plánu nějaký další muzikál?

6. Vaše pravé jméno je Vladimír Štancl. Co Vás vedlo ke
změně?

Připravuji na rok 2013 muzikál Mata Hari o francouzské
špionce z 1. světové války. Bude to zajímavý projekt.

Když jsem začal zpívat, jezdili jsme s Krokama hodně do

13. Jak vzniká takový muzikál? Kde se bere prvotní

zahraničí a tam bylo mé jméno těžko vyslovitelné. Zvolil jsem

podnět?

si pseudonym Michal David a posléze se nechal na matrice

Nejprve se přinese námět, který se pak zpracuje do synopse.

přejmenovat.

Ta se zpracuje do scénáře, a pak vznikne režijní kniha. Je to

7. Je o Vás známé, že pocházíte z cirkusové rodiny

dlouhý a náročný proces.

Kludských. Nechtěl jste pokračovat v rodinné tradici?

14. Co vaše píseň, to hit. Čekal jste takové ohlasy?

Ne. Já chtěl být vždy muzikantem. Cirkus mě nikdy nelákal.

Určitě ne, i když jsme tehdy s Krokama psali písně pro mladé

publikum. Bylo v tom velké nadšení z naší strany a možná je

18. Spousta umělců se dává na politickou dráhu, nemáte

to v tom hodně znát.

i Vy takové ambice?
Zajímám se o politiku, ale provozovat ji nechci. Alespoň ne

15. Jaký je Váš recept na úspěšné songy?
Žádný recept není. Přijde nápad, který se buď u diváka či
posluchače chytne, nebo ne. Nikdy nevíte, zda se z té či oné
písně stane opravdu hit.

v příštích letech. Politik má být pro společnost přínosem a to
v mnoha politicích postrádám. Jde jim často jen o peníze.
19. Co byste vzkázal studentům Gymnázia v Ústí nad
Orlicí.

16. Čeho si ve své kariéře nejvíce ceníte?
Toho, jak dlouho již svoji práci provozuji. Je to velký dar,
udržet se na špičce popmusic přes 30 let.

Aby se učili, protože oni sami si vytvoří společnost, v jaké
budou žít. Je to na vás.

17. Jak vypadá normální den Michala Davida?
Jako u každého normálního člověka.

TreBl

„Při sčítání lidu jsme zjistili, že jste nebyl započítán. Prosím

„Chaime, nemohl bys mi pujcit stovku?“ – „Je mi lito, nemám

zastřelte se a nedělejte nám v tom bordel.“

u sebe peníze. – „A co doma?“ „Děkuju, všichni zdraví.“

„Včera jsem se pohádal s manželkou, ale nakonec přilezla po
kolenou.“ – „A co říkala?“ – „Vylez zpod toho gauče, ty srabe!“

NECHÁPU!
Vojáci! Samopal se skládá ze čtyř částí, a to jsou tyto tři:
hlaveň a pažba.

Víte, jak vznikl policajt? Polymerací monocajta.
Den před začátkem VŘSR přiběhne jeden bolševik k Leninovi

Jídlo máš v pračce, jsem u psychiatra. Máma.

a hlásí: „Soudruhu Lenine, musíme odložit začátek revoluce.

Pepík se ptá maminky: „Táta mi říkal, že pocházíme z opice, je

Soudruh Dzeržinskij odjel na ryby.“ – Lenin se ptá: „A to se bez

to pravda?“ „Nevím Pepíku, já všechny příbuzné z tátovy

něho neobejdeme?“ – „Bez něho jo, ale bez Aurory ne.“

strany neznám!“

Kam nejlépe investovat své úspory? Do alkoholu, kde jinde

Angličan si chce objednat 2 rumy na hotelový pokoj 222.

byste dostali 40 %?

Zvedne sluchátko a řekne: „Tů rums tů rum tů tů tů.“ Na

Je to černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé...

druhém konci se ozve: „Tramtadadá, ty debile!“

Co je to? Tučňák válí sudy.
Perličky ze zápisů MNV
Dne 17. srpna bude proveden soupis prasat, dostavte se všichni včas.
V kulturním domě se staví kamna, žádáme občany o brigádu, trouby jsou na MNV.
Upozorňujeme na setí jařin. Kdo je osel, ať se přihlásí.
Předseda telefonuje zootechnikovi: „Chcípl nám vůl, máme koupit nového, nebo počkat na tebe?“
V otázce prodeje se ženou souhlasím, můžete si pro tu svini přijet kdykoliv.
Výzva k občanům: „Vybírá se poplatek za plemenného býka a za kominíka."
Žádám o přidělení krávy, která je březí po předsedovi, který se odstěhoval.
Kdo nemá ještě orazítkovaná vejce, nechť tak učiní, nebo mu propadnou.
Moje žena utrpěla zranění následkem švihnutí ocasu do oka.
Žádám vás o povolení přestavby stodoly na bytovku a to tak, ze předek nechám stát a hýbat budu jenom zadkem.
Občan, který ukradl v drůbežárně vejce, bude za ně popotahován až před MNV.
Upozorňujeme družstevníky, že již třetí den je na návsi fůra hnoje. Nebude-li odstraněna, vloží se do toho národní výbor.
Kdo má ještě zájem o nové brambory, dostaví se na pole, kde mu bude nakopáno přímo do pytle.
Prosím, abych byla ve své věci uspokojena, jinak se obrátím na veřejnost.
Soudruzi, co je s mojí žádostí? Je osmnáctého a já jsem to ještě nedostala.

kolbištěm dvou rivalů. A zdaleka nejde jen o to, kdo bude

Roškotovo divadlo
Bylo nebylo aneb Jak Švédové l. p. 1645 Brno marně
dobývali (Vlastimil Peška)

kvůli množícím se krádežím jmenován ponocným. Zda
vysloužilý voják Bláha, kterého navrhuje Dubský, nebo krejčí
Fiala, jehož chce prosadit Bušek. Jde také o lásku Václava,

DS Vicena Ústí nad Orlicí

syna Dubského, a Verunky, dcery radního Buška. Přestože se

Pátek 4. května 19:30
Rozverná komedie o marném dobývání Brna švédskými
vojsky za třicetileté války. Hra vtipně glosuje starý a stále
přežívající nešvar, kterým je překrucování dějinných faktů. Vše
se odehrává na pozadí jednoduché, avšak nosné dějové linky,
vystavěné na motivu známé brněnské pověsti o předčasném
zazvonění poledne na brněnském Petrově, díky kterému
Švédové ukončili bitvu a Brno tak nebylo dobyto.

mají rádi a chtěli by se vzít, jejich otcové, zejména rozzlobený
Bušek, který prohrál bitvu o ponocného, odmítají dát souhlas.
V ostře groteskní interpretaci této české klasiky není místo
pro folklorní líbeznost ani ryzost charakterů.
Hrají: M. Táborský, I. Svobodová, J. Meduna, V. Zavřel, M.
Turková a další
Byl jednou jeden drak
DS Zdobničan Vamberk
Sobota 26. května 15:00
Popletená pohádka s písničkami na motivy Josefa Lady nejen
pro malé diváky. V Královské Lhotě potkáte princeznu Anku,
draka Kabrahára, bandu loupežníků i čerta Haramáše.

Malá scéna
Oblíkací pohádka
Neděle 6. května 15:00
Autorská pohádka o oblečení, která je o tom, proč ho vlastně
nosíme, jak se o něj máme starat a přitom mít na paměti, že
šaty nejsou na světě to nejdůležitější.

Vivaldianno MMXII
Čtvrtek 10. května 19:30
Nový multižánrový projekt Michala Dvořáka a Jaroslava
Svěceného.

Žena u stanice Touha
Neděle 27. května 19:00
Premiéra autorské komedie souboru Hem´S.

Naši furianti (Ladislav Stroupežnický)

Blanche se probouzí po prohýřené noci vedle cizího

Divadlo V Dlouhé Praha

a o několik let mladšího muže, neví nic. Stanley se probouzí

Pátek 25. května 19:30

vedle známé a o několik let starší ženy, ví vše. Tato

Hlavními postavami jsou dva bohatí sedláci a současně

nesourodá dvojice se společně ocitá na životní křižovatce,

členové obecního představenstva v Honicích, nejbohatší

a i když se po čase každý vydá jiným směrem, jejich náhodné

sedlák a současně starosta Dubský a první radní Bušek, kteří

setkání zásadně ovlivní jejich životy navždy.

neustále soupeří o prvenství. Jejich rivalita zasahuje nejen do
osudů jejich rodin, ale i celé vesnice, v níž se tak každý, byť
sebemenší problém, vše, co představenstvo projednává, stává

GYMPLÁKŮV TIP MĚSÍCE:
KONCERT KAPELY DONRVETR
SOBOTA 12. KVĚTNA 19:00
JEDNA Z NEJLEPŠÍCH PARDUBICKÝCH KAPEL ZAJEDE DO ÚSTÍ.
DONRVETR HRAJÍCÍ PŘEVÁŽNĚ INSTRUMENTÁLNÍ SMĚS STYLŮ
BLUES – ROCK – JAZZ VÁS URČITĚ NENECHÁ CHLADNÝMI.

TreBl

