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Slovo
Slovo
úvodem
úvodem

„Budeme vydávat měsíčník,“ řekla. „Bude to fajn,“
řekla.
A přesně proto vychází květnové číslo v polovině
září. Od ledna do dubna se nám svědomitě dařilo potit
krev a měsíčně vám do lavic či kabinetů dodávat váš
nejoblíbenější časopis, na konci školního roku se to ale
poněkud zvrtlo. Přišlo opravování známek na poslední
chvíli, výlety, kurzy, Mladá scéna a zájezd na Ukrajinu,
přes které se prostě čas na zpracování čísla nenašel.
Snaha byla, přísahám, očití svědci vám potvrdí, že
ještě během Mladé scény jsem se klepala nad sklenkou
vína a uvažovala, jak sakra během jedné noci, ještě ke
všemu ve škole, stihnu dát dohromady grafiku.
„Kašli na to, prostě ho vydáš v září.“
A tak vám tedy v tomto čísle, které můžeme pro
ospravedlnění našeho zpoždění pojmenovat jako
„čtyřměsíční speciál“, předkládáme články za měsíc
květen, červen a střípky a útržky studentských prázdnin.
Přeji všem do nového školního roku hodně síly, nervů
a peněz na kafe.
PS: Problém s línou šéfredaktorkou a grafičkou v
jednom vyřešen. Do role grafika jsme pro letošní rok
násilím dokopali Jakuba Šilara, tudíž ho po právu oslavujte
a uctívejte jako novodobého boha.
Natália Kudrnová
Grafické zpracování: Jakub Šilar
Korektura: Mgr. Magdaléna Bartošová
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Školní parlament

studenti by mohli přiložit ruku k dílu
17. listopad, projekt Edison nebo třeba vlastní Majáles? To, a ještě mnohem více, jsou akce, které se přímo týkají
či mohly týkat studentů našeho gymplu. A co byste řekli tomu, že bychom si o nich rozhodovali ve větší míře sami?
Jistě to všichni znáte minimálně
z literatury a seriálů – každá pořádná
škola má svůj studentský parlament, kde
se setkávají zástupci všech tříd, probírá
se aktuální dění na škole, podávají návrhy
na dílčí změny, organizují akce a pojídají
sušenky. Naše gymnázium nikdy
podobnou instituci nemělo, ale jak jde
čas a jak se na světlo dere neskutečná
kreativita a nadšení studentů, začíná
se neustále dokola objevovat otázka,
zda by se na organizaci každodenního
života na našem ústavu neměli podílet
právě i samotní studenti.
Vznikl by tak prostor pro vymýšlení
a promýšlení různých „zlepšováků“,
místo pro spolupráci žáků velmi
odlišného věku a pohledu, podpořily by
se organizační schopnosti studentů, zvýšila hodnota podaných návrhů a částečně se na gympláky přesunula
i zodpovědnost za různé akce, které by si mohli zorganizovat pěkně po svém. Zkrátka, už by se nejednalo
o „o nás, bez nás“.
Co by na takový projekt řekli kantoři nebo pan ředitel? A hlavně, co byste na studentskou radu řekli vy?
Odpověď na první otázku už vám servírujeme na zlatém podnose přímo v tomto čísle Gympláku. Na tu druhou
nám odpoví třeba číslo příští.
Natália Kudrnová

Co na to učitelé?
Mám velikou radost z toho, že se o vzniku nějakého
školního parlamentu (nebo studentské rady, chceteli) začalo uvažovat a mluvit. Nejen proto, že se
o fungování politiky učíme v ZSV, ale hlavně proto,
že je to jedinečná příležitost, jak můžete reálně
utvářet či měnit své bezprostřední okolí a jak
můžete zažít demokracii se všemi jejími bonusy
i riziky na vlastní kůži. Cením si toho, že někteří
z vás už pochopili, že nestačí jen si stěžovat na to,
co se nelíbí a co nefunguje, ale je třeba se o zlepšení
aktivně zasadit, přiložit ruku (či hlavu :-)) k dílu.
Jak parlament funguje? To záleží hodně na tom, jak
se jako studenti domluvíte. Jakýmsi základním pilířem,
na němž se dá dál stavět, je pravidelné sezení zástupců
jednotlivých tříd, kteří rokují o fungování školy (např.
školní akce, materiální vybavení) tak, aby se v ní dobře
studovalo a pobývalo. (Schválně nepíšu “žilo”, protože
jak doufám, všichni máme ještě nějaký život mimo
školu :-)) Výsledky jednání parlamentu pak bývají
předkládány vedení školy jako podněty z řad studentů,
kterými se ředitelství dále zabývá. Obecně tedy lze
říci, že školní parlament pomáhá zlepšovat komunikaci
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mezi žáky a zaměstnanci školy, a díky němu lze předejít
různým nedorozuměním, ke kterým občas dochází.
Co se pozitiv a negativ týče, nese s sebou
parlament obojí. Díky této instituci nemusí kantoři
složitě zjišťovat nebo odhadovat názory a postoje
studentstva – kdybychom kupříkladu chtěli vyměnit
potahy sedaček na chodbě, můžeme to rovnou
nechat projednat školní parlament, aniž bychom
se dohadovali ve sborovně o tom, jak se to asi
bude líbit většině. Výhodou pro vás je větší váha
takto formulovaných požadavků a návrhů – když
s nějakým nápadem přijde k panu řediteli jednotlivec,
prosazuje se mu hůře, protože se může objevit třeba
10 protinázorů. Naproti tomu, když přijde podnět ze
školního parlamentu, vyjadřuje vlastně názor většiny.
Nevýhodou pro učitele může být pocit, že “si ti mladí
pořád něco vymýšlejí”. Studenty zase může odradit
představa závazku a časová náročnost, jelikož by se
měli věnovat škole i nad rámec běžných povinností.
Také hrozí, že se celý projekt prostě nerozběhne nebo
že se nikomu nebude chtít v něm pokračovat. Dle
mého soudu by byla škoda to alespoň nezkusit, když

máme ve škole tolik schopných lidí.
Zazněla otázka, jak se k tomu nápadu staví učitelé. Nevím, nakolik jsem oprávněná tlumočit názor 30
různých lidí. Pokud jsem však zachytila náznaky a signály správně, učitelé jsou nápadu naklonění a jsou
zvědaví, jak to studenti “rozjedou”.
Magdaléna Bartošová

Studentská rada?

Rozhovor s ředitelem školy Markem Hoffmannem:
1. Pane řediteli, o čem by taková studentská rada
mohla rozhodovat?
Studentská rada nebo parlament (na názvu až tolik
nezáleží) by se mohl stát jakýmsi oficiálním hlasem
studentů směrem k ředitelství školy. Ve školním řádu
je zakotveno, že “žáci mají právo zakládat v rámci školy
samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni,
pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet
na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen
se stanovisky a vyjádřeními těchto orgánů zabývat”
(Školní řád, odd. A, odst. 2, písm. d). V tomto smyslu se
rada může stát poradním orgánem ředitele, podobně
jako jím je pedagogická rada, výchovná poradkyně
atd. Narozdíl od ojedinělých roztříštěných názorů by
hlas studentské rady měl svoji patřičnou váhu.
Cítím zde pro žáky příležitost, jak vytvořit
komunikační prostor, v němž by se kultivovaně
předávaly názory studentů a vedly debaty o mnohých
záležitostech týkajících se organizačních a provozních
záležitostí školy, třeba i školního řádu. Mohlo by
jít o podobu školních akcí, projektů (u nás jsou
exemplárním příkladem Oslavy Dne studentstva),
o prostředí v budově školy a okolí. Dovedu si představit
diskusi o struktuře seminářů, nabídce nepovinných
předmětů atp. Nabízí se možnost organizovat vlastní
studentské projekty. Vymyslete, představte, získejte
schválení ředitele, projednejte možnosti financování
a dejte se do toho, zajistěte. Spoustu se toho při tom
naučíte a budete mít radost z vlastního díla.
Rozhodující je, zda ze strany vás studentů existuje
poptávka po takovém způsobu spolupráce a vašeho
vlivu na školní záležitosti.
2. Dobrá, co už by ale rada v kompetenci neměla?
Studentská rada nemůže zasahovat do záležitostí
personálních a ekonomických, které jsou plně
v kompetenci ředitele školy a obvykle se řídí
nadřazenými
normami,
školskou
legislativou,
zákoníkem práce apod. Těžko například očekávat,
že rada bude rozhodovat, kdo bude kterou třídu na
který předmět učit. Nebo určovat termíny přijímaček
či maturit, vybírat si předsedu maturitní komise apod.
3. Jak velkou váhu by tedy měla rozhodnutí
studentské rady?
Jak již bylo zmíněno výše, mělo by jít o poradní
orgán ředitele. Ředitel se stanoviskem rady musí
zabývat. V případě opodstatněných připomínek

organizačního či provozního charakteru může (nebo
spíš měl by) ředitel sjednat nápravu. Návrhy vlastních
studentských projektů ředitel vyhodnotí a schválí,
případně vznese připomínky a upozorní na rizika
a problémy a vysvětlí, proč přednesený záměr nelze
v dané podobě uskutečnit. A může se společně hledat
jiná cesta k jeho realizaci.
4. Podle čeho by se vybírali členové studentské
rady?
Každá třída by měla mít právo mít v radě své
zástupce (rozumný počet se mi zdá 2). Ti by měli být
svojí třídou delegováni, voleni. Formát voleb je však
zcela otevřený a záleželo by jenom na tom, na jakém
způsobu se třída dohodne. Důležité je, aby delegovaný
zástupce dokázal v prostředí rady zastoupit svoji
třídu, přednést případný námět, požadavek, problém,
tlumočit názor. A naopak aby byl připraven informace
a závěry z jednání předat zpět třídě.
5. V čem vidíte hlavní
studentského parlamentu?

výhody

existence

Z existence rady, pokud by byla funkční, by mohli
mít prospěch jak studenti, tak škola jako celek.
Vy jako žáci byste dostali více vlivu a prostoru udělat
školu sobě příjemnou, prostě svoji. U toho byste se
učili spolu efektivněji komunikovat, prezentovat
svůj nápad napříč třídami, v případě souhlasu rady
a ředitele ve finále zrealizovat svůj vlastní projekt,
pozitivně ovlivnit něco, co se vám nelíbí.
Ředitel by mohl získávat rychlou a relevantní zpětnou
vazbu od vás studentů a na základě ní nerozhodovat
jen od stolu, ale více s ohledem na vás. Na radu by
mohl přenést též určitou část zodpovědnosti.
Pokusím se to přiblížit třeba na projektu Edison. Na
základě nesourodých střípků názorů některých z vás,
kolegů učitelů či několika rodičů jsem vyhodnotil
projekt v roce 2015 jako smysluplný a užitečný a letos
na jaře přikývl nabídce znovu ho u nás realizovat.
Rozhodl jsem to ale já. A paní učitelka Holubářová
sháněla ubytovatele. Kdyby existovala studentská
rada, předal bych nabídku vám a nechal vás, ať ji
projednáte a rozhodnete si ve vašem parlamentu
sami, zda chcete projekt zařadit či nikoli. A pokud
byste o projekt stáli, zároveň bych vás požádal, abyste
mezi sebou našli ubytovatele, třeba i vymysleli nějaký
doprovodný program pro hosty. Byla by ta akce prostě
více vaše než pana ředitele.
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Letos v týmu

aneb 17. listopad stále stejně, ale trochu jinak
Občanský průkaz, Krvavé koleno, Asterix a Obelix, Létající Čestmír či Romeo a Julie… Některé z těchto pojmů
vyvolají dokonce i u nejmladších primánů vzpomínky na studentská divadelní minipředstavení Dne studentstva.
17. listopad… Většině populace se vybaví historické
události tohoto data, pro ústecké gympláky se však
posledních několik let jednalo o ještě něco víc.
„Listopady“ máme spojené s překonáváním sami sebe,
a to jak na jevišti, tak v zákulisí. Ukazovali jsme, že
nejsme jenom „ta počítačová generace“, ale že jsme
schopni vytvořit něco svého, něco, na co můžeme být
přese všechny komplikace nakonec hrdí.
V závěru loňského listopadového večera se však
předeslalo, že žáci možná na prknech, která znamenají
svět, letos stáli naposledy, a ke konci školního roku
se přišlo s návrhem, že by se „17. listopady“ od
základu změnily. Členové dramatického kroužku,
kteří nosí divadlo ve svém srdíčku už přes pět let, se
tedy rozhodli přijít s vlastním návrhem podoby Dne
studenstva, s variantou, která by ponechala starý
model jen s mírnými obměnami. Sepsali pro učitelský
sbor dopis, v němž vyjádřili svou chuť a nadšení vzít
tento projekt na svá bedra, a dále už vše nechali
v rukou osudu (či učitelské porady, říkejme tomu, jak
chceme).
A jak se nakonec rozhodlo?
„Roškoťákový“ model zůstává, všechny třídy
představí v rámci Dne studenstva divadelní scénku,
hudební či taneční představení (nebo cokoli dalšího,
představivosti se meze nekladou) na jednotné téma
ČAS. Celý koncept je postavený na úzké spolupráci
třídních, vybraných dvojic studentů dramatického
kroužku a samotných tříd. Každá strana může
nabídnout svůj pohled na věc, podělit se o své
zkušenosti a neskutečně se navzájem obohatit
Co tedy vlastně mají dramaťáci na starost?
Každý třídní a třída mají k ruce dva dramaťáky.

Všech dvanáct členů „staršího dramaťáku“ se
rozdělilo na tři dvojice a dvě trojice, kdy každá z nich
má přiřazené dvě třídy, o něž by se měla s mateřskou
láskou starat. Úkolem týmu dramaťáci-třídní je žáky
svých tříd motivovat, postarat se, aby dodržovali
dané termíny, podělit se s nimi o své zkušenosti při
tvorbě scénáře či samotném nácviku a úplně nakonec
je ve zdraví provést generálkou a samotnými dvěma
představeními.
A co třeťáci?
Studenti 3. A a 7. B dostali jako každý rok na starost
připomenout celé škole a městu události 17. listopadu
roku 1939 a 1989. Forma je na nich. Kromě toho
jim bude tradičně svěřeno moderování a technická
pomoc v Roškotově divadle.
Ještě nějaké změny?
Ano, jedna poslední změna na závěr – letos
neproběhne hlasování o nejlepší divadelní scénku
či nejlepšího herce a herečku. Proč? Každý výkon
se bude lišit formou zpracování, bylo by tudíž
neskutečně těžké je hodnotit mezi sebou. A ještě
mnohem významnější důvod – tvoříme
svá představení proto, abychom vyhráli
nějakou soutěž, nebo to děláme pro
sebe, pro ten neustále omílaný „dobrý
pocit“, abychom se překonali a ukázali
v tom nejlepším světle? A hlavně, hlavně,
abychom si to pořádně užili?
Pojďme tedy s elánem
a pořádně si to užijme!

do

toho

Natália Kudrnová
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Metoda

laskavého tlaku
Učitelství je jedna z nejtěžších prací vůbec. Klidně si tu větu přečtěte ještě jednou, je to prostě tak. A to není
všechno – je to ta nejnádhernější práce ze všech. Má to jen jediný háček, musíte ji milovat. Ať je 1. 9., nebo
30. 6., první školní rok nebo třeba dvacátý první, prostě to tam všechno musí být. Znám pár lidí, kteří ten dar mají,
a počítám k nim i sebe.
Milujeme tu každodenní pestrost, volnost a improvizaci ve všem. Jsme v tom sami, jsme středem pozornosti.
Všichni čekají, co z nás vypadne a co se bude dít. Každé slovo má svou váhu, každé gesto má svůj význam,
každá informace má svůj čas. Rozhodujeme se plánovitě i spontánně, dobře i špatně. Umíme mnoho
úsměvů a nepoznáte, co nás trápí. Do každé hodiny jdeme naplno a rychle se dobíjíme. Odměnu nečekáme,
potřebujeme jen žáky a důvěru. Úspěchy našich žáků mluví za vše. Nemíváme to jednoduché ani růžové, ale
dokážeme si vždy poradit.
Jdeme na to každý po svém, ale učíme se od sebe. Vzájemně se inspirujeme, ale také se chceme
odlišovat. Všechno ukazujeme, vysvětlujeme a opakujeme. Všechno vidíme, slyšíme, vnímáme, hodnotíme
a vyhodnocujeme. Za všech okolností jsme pozitivní, spravedliví a trpěliví. Hlavně ale neustále laskavě tlačíme,
vedeme a kontrolujeme, aniž by o tom žáci věděli. Děláme jim to hezké a chceme výsledky. Vzájemně se
doplňujeme a obohacujeme. My jim to dáváme a oni to chtějí. To je ideál.
Ano, trošku jsme se to naučili na univerzitě, ale vše opravdové nás naučily až naše třídy.

„Nechcete moderovat

Petr Borovička

Večer odměn?“
„Proč ne?“ pomysleli jsme si, když se nás na tuto
otázku zeptaly paní Doležalová s paní Bartošovou,
organizátorky události z řad učitelů. Sice jsme věděli,
že závěr školního roku je pokaždé velmi náročný i bez
dalších akcí, ale přesto jsme všichni na nabídku kývli.
Nové zkušenosti se přeci vždycky hodí a navíc nám
sdělily, že letos se do příprav pustí větší skupinka
studentů, takže se práce rozloží mezi více lidí.
Konečné složení našeho moderátorského týmu tedy
bylo Matouš s Kubou, Verča se mnou a Terka s Terkou.
Zbývající čas: tři týdny.
Tato tradiční akce nazývaná
odměn a díků se odehrává
vždy na konci školního roku
během jednoho z večerů
závěrečného týdne na Malé
scéně. Nejúspěšnější studenti,
kteří naši školu reprezentují
v různých soutěžích, si zde
převezmou drobné ceny za své
výkony v různých oborech od
sportu až po dějepis.

a do několika dnů se i rozhodli, jakým způsobem
naše výstupy propojíme. Nakonec jsme odsouhlasili
návrh, že vytvoříme krátké básničky, kterými vše
okomentujeme a také padl nápad o společné písni
na zahájení a uzavření události. Vymýšlení zkrátka
probíhalo poměrně hladce a bez komplikací. Zbývající
čas: dva týdny.

Čas ale náhle nějak zrychlil (nedovedeme si to
vysvětlit) a rázem jsme na vše měli jen posledních
několik dní. Básně nebyly složené ani z půlky a písnička
taktéž nikde. Protože jsme až na jednoho členy
celým jménem Večer dramaťáku, tak jsme se navíc věnovali Mladé scéně,
která právě také probíhala.
„Čas ale náhle nějak zrychlil Avšak jelikož jsou gympláci
druh houževnatý a odolný,
a rázem jsme na vše měli jen zachovávali jsme stále klid.
posledních několik dní. Básně Pořád se dalo hodně věcí
stihnout. Zbývající čas: tři dny.

nebyly složené ani z půlky
a písnička taktéž nikde.”

Profesorky si nás našly s velkým předstihem a ihned
jsme uspořádali první schůzku. Rozdělili jsme se do
třech dvojic, rozebrali si okruhy, jež budeme uvádět,
vybrali několik kulturních vložek na oživení programu

Vytrvale jsme skládali básně,
a dokonce večer před Večerem
kluky napadlo, jakou píseň
bychom mohli přepsat pro naše potřeby. Do druhého
dne složili i první text a my konečně mohli začít
zkoušet zpěv. Někdy kolem poledne vznikla i další
sloka a pomalu se nám do pamětí vrývala ta předchozí.
Zbývající čas: šest hodin.
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Na generálku v Malé scéně jsme se sešli kolem třetí hodiny odpoledne. Přeříkali jsme si naše veršované dialogy,
řešila se světla a technika. Úspěch! Zvládli jsme jednou zazpívat píseň bezchybně! Zbývající čas: třicet minut.
Sál se pomalu začínal zaplňovat oceňovanými, rodiči, kantory. Nervozita sice působila alespoň trochu na
každého z nás, ale přemohli jsme ji a zvládli vše správně uvést a okomentovat. Myslím, že se nakonec naše snaha
a úsilí vložené do chystání vyplatilo a především, jsme si akci náležitě užili. Nyní si jen říkám, že příště si nesmím
nechávat věci na poslední chvíli, ale jak se znám, stejně to nebudu schopná dodržet.
Martina Lehká

První a nikoli poslední

reportáž z Ukrajiny
Dámy a pánové, odhoďte prosím
předsudky. Od všech mých blízkých
jsem po sdělení, že se na konci školního
roku chystáme na Ukrajinu, slýchávala
věty jako: „Vždyť se tam válčí!“, „Cože?
A to se jako plánuješ vrátit zpátky
v celku?“, („Přivezeš mi vodku?“) apod.
Avšak Ukrajina nejsou pouze spory
o území, špatná politická situace, střelci
a zastřelení. Alespoň ne ta nejzápadnější,
Zakarpatská. Tu si nově spojuji se skvělými
lidmi, vstřícným a obětavým přístupem,
výborným jídlem (a ještě lepším pitím),
ohromujícími památkami a novou láskou
k tamní přírodě.
V pondělí 26. června se expedice
složená z Kristýny Šedové (3. A), Zuzany
Hejlové (7. B), Moniky Hylákové (2. A), Filipa Kukly
(6. B), Natálie Kudrnové (5. B) a pana profesora
Kašše spolu se skupinkami z dalších pěti gymnázií
Pardubického kraje, hejtmanem Martinem Netolickým
a senátorem Radkem Martínkem vydala za týdenním
dobrodružstvím na Zakarpatsko, jež pro vybrané
studenty zorganizoval právě Pardubický kraj.
První den jsme strávili v samotném Užhorodu – poznali
jsme centrum i periferii tohoto města, jeho běžné
občany i vedoucí osobnosti, prohlédli si Masarykovu
školu, užhorodský hrad i skanzen a vychutnali si jeho
noční atmosféru. Jindy bych nešetřila dobrodružnými
historkami o užhorodských ganzích, avšak nehodlám
vám nyní prozradit vše. Zajímavé podrobnosti o naší
cestě včetně fotografií si budete mít možnost vychutnat
na podzim při chystané výstavě.
Po návštěvě mukačevských a chustských památek
jsme si odpočinuli ve sklípku či luxusních termálních
lázních, a i přes několik spadaných stromů přes cestu,
hravě odklizených náhodnými Ukrajinci a našimi
skvělými řidiči jsme ve čtvrtek dojeli do všem
Čechoslovákům dobře známé Koločavy, rodiště Nikoly
Šuhaje. Nechyběla prohlídka celé vesnice, návštěva
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Šuhajova hrobu či pravá ukrajinská veselka, jež se
neobešla bez valčíku s panem profesorem. Nemohu
dodati více než že se nám Koločava zapíše hluboko do
paměti.
Avšak krása střídá nádheru a naše příští kroky vedly do
historické metropole Lvova, do něhož jsem se já osobně
na první pohled zamilovala. S matičkou Prahou může
Lvov velmi efektivně soupeřit o post nejkrásnějšího
města mého dosavadního života. Náš pobyt zde byl
však kvůli předešlé nepřízni počasí poněkud zkrácen,
proto jsme se hned brzy ráno přesunuli se smutnou
mezizastávkou v Českém Malíně a o něco veselejší
v Dubně do dalšího půvabného města – Lutsku, kde
jsme si užili právě probíhající festival, romantický západ
slunce, (pivo) a poslední oficiální noc zájezdu.
Následoval pomyslný zlatý hřeb výletu – účast na
pietním aktu 100. výročí bitvy u Zborova. S VIP pásky
jsme spolu s českými, slovenskými a ukrajinskými
významnými osobnostmi zhlédli samotný obřad, který
by vystačil na samostatné tři články, zazpívali si tři
hymny, ve VIP stanu se vedle všech těch poslanců
a senátorů naobědvali (podával se VIP boršč z kelímku),
stali se diváky velice povedeného divadelního
představení a po odchodu většiny návštěvníků si sami

vychutnali odzbrojující atmosféru místa.
A mohlo se domů. Plánovaná cesta by trvala okolo
necelých dvanáct hodin, avšak jak se jedná o ukrajinskopolské hranice, radši si nikdy nic neplánujte. Po deseti
hodinách šikany na celnicích jsme konečně na nejbližší
benzínce políbili polskou zemi a již bez jediného
problému (nepočítejme objížďku přes Poličku) se dostali
až před naše gymnázium.

O pekle

na Sibiři

Nemohu v takto „krátkém“ textu vyjádřit, co pro nás
účast na projektu znamenala a znamená. Zmůžu se na
klasické klišé fráze jako „rozhodně bychom jeli znovu“,
„nikdy na tyto společné zážitky nezapomeneme“
a znovu vás odkáži na připravovanou výstavu.
Natália Kudrnová

Proti mně jde chodbou drobná starší žena. Vypadá
zcela obyčejně, všedně. Na první dojem však dát
nemůžu… V úterý 23. května přijela do Ústí nad
Orlicí paní Věra Sosnarová, jedna z posledních
žijících pamětnic u nás, jež zažila hrůzy Stalinovy
vlády minulého století na vlastní kůži. A to doslova.
Souhlasila proto, že se podělí se studenty tamějšího
gymnázia o své temné vzpomínky.
Svůj životní příběh otevírá příhodami z dětství,
které nás ubezpečují, že nebyla žádný svatoušek.
Sama na to často vtipně upozorňuje, publikum v sále
ZUŠ J. Kociana se proto dobře baví. Vyrůstala v Brně
se svojí mladší sestrou Naďou, obě vychovávala jejich
matka původem z Ruska, jež do Československa utekla
společně s jedním z českých legionářů. Především
tohle by měl být hlavní důvod, proč ji při osvobozování
naší země vojsky SSSR donutili spolu se svými dcerami
odjet pracovat do jednoho ze sibiřských gulagů.
Už při popisu několikaměsíční cesty přecpanými
vagóny nikdo ani nedutal. Paní Sosnarová svým živým
vypravováním vtáhla do příběhu každého v sále. Poprvé
jsme její lesklé oči zahlédli, když nám prozrazovala, jak
hrubě se k ní vojáci chovali. Bití a znásilňování se stalo
bohužel opakovaným zážitkem mnohých žen a dívek.
Ani tehdy čtrnáctiletá Věra se mu nevyhnula.
Podobně to vypadalo i po příjezdu do gulagu. Vylíčila
nám kruté podmínky a zacházení, namáhavou práci

v lese i pozdější psychický dopad toho všeho na její
matku. Myslím, že šokovala téměř všechny, když nám
pověděla, jak se jednou v noci vzbudila a nad hlavou
se jí leskla sekera. Rodič chtěl zabít své vlastní děti.
V té době však možná pochopitelný čin snažící se
osvobodit je od utrpení.
V pracovním táboře strávily obě sestry téměř dvacet
let. Ani jednou se nezapomněly každý den pomodlit za
návrat domů. Šťastnou náhodou se to oběma podařilo,
ovšem nemohly nikomu ani naznačit, co v Rusku
zažívaly. Neustálé kontroly, nové a nové podepisování
mlčenlivosti ale převážil fakt, že se konečně vrátily
tam, kam opravdu patřily.
Dnes se šestaosmdesátiletá paní Sosnarová o své
vzpomínky dělí i s ostatními. Přes nařčení jistého
novináře o nepravdivosti příběhu z důvodu neexistence
žádných důkazních dokumentů se na jejích besedách
prázdná židle hledá těžko. Jak sama řekla: „Hitlera
jsem viděla, Stalina jsem zažila.“ Všichni si velmi vážíme
upřímnosti, se kterou za námi přijela, a obdivujeme sílu,
jež jí umožňuje o tom všem mluvit, protože jsme viděli,
že i po takové době ji návrat do minulosti vždy hodně
bolí. Vyprávění na nás zapůsobilo neskutečně a její
prosby, abychom si vážili toho, co máme, a abychom
pilně studovali, když můžeme, jsme si opravdu vzali
k srdci. Takový potlesk jsem dlouho nezažila.
Eva Lipenská
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Nakladatel

Padevět:
„Dějepis nemá ve školách prostor,
začít by se mělo rokem 1918“
Kromě povolání spisovatele, historika a nakladatele pracoval Jiří Padevět krátkou dobu také jako učitel. Primárně se
věnuje protektorátní a poválečné historii, zeptala jsme se ho tedy na jeho názor na výuku moderních dějin na základních
a středních školách.
Dočetla jsem se, že jste studoval pedagogiku, dostal jste
se někdy za katedru?
Ano, ano, já jsem učil asi dva roky, ale tedy ne dějepis, ale
češtinu a dílny.
To je lehce mimo obor, že? Jak jste se dostal k historii?
Já jsem se k historii dostal tak, že mě prostě od mala
bavila, byl to můj koníček. Jako kluka mě braly hlavně
války – zbraně a tak podobně. Jak jsem rostl, tak jsem
o tom začal hodně číst, a dostal jsem se k tématům jako
Protektorát Čechy a Morava a československá poválečná
historie.
Vrátíme se k pedagogice. Dějiny se děti ve škole začínají
učit přibližně v deseti letech. Přijde vám to pozdě nebo
brzy?
Podle mě nejde o to, jestli se učí dříve nebo později, ale
spíše o to, jak moc. Dějepis nemá v našich školách dost
prostoru. A samozřejmě platí, že čím víc, tím líp.
Při výuce na základních školách se kantoři většinou
věnují spíše pravěku, Karlu IV. a husitům, zbývá prostor
i na výuku moderních dějin?

Většina studentů dějepis vnímá jako nutné zlo v podobě
memorování letopočtů. Dá se tento předmět učit i jinak?
Ano, to samozřejmě, já znám spoustu skvělých učitelů
dějepisu. Dějiny by se rozhodně neměly učit jako suchý
seznam událostí a čísel. Měly by se vyprávět pomocí
příběhů. Protože o nic jiného v historii nejde, jsou to
příběhy.
A mohou učitelé se svou slabou dotací hodin vůbec
stihnout vyprávět příběhy?

Řekla jste to přesně, na 20. století se většinou vůbec
nedostane…

To se opět dostáváme k tomu, že je potřeba uvolnit
osnovy.

Někteří argumentují tím, že je tato část historie pro
malé děti příliš vážná a brutální, je to skutečně tak?

Na gymnáziích se dějepis učí tři až čtyři roky, ale na
jiných, například odborných středních školách, s ním
studenti přijdou do styku třeba jen jeden rok. Stává se
znalost dějin výsadou menšiny?

Tak, brutální… ono, která doba nebyla brutální. Hlavy se
sekaly pořád.
Na druhých stupních a středních školách se 20. století
často odbyde také…
Ano, je pravda, že většina dějepisářů končí třeba už rokem
1918, kterým by se podle mě mělo začínat.
Velká pozornost se věnuje například období antiky. Má
nám tato část dějin ještě stále co sdělit?
Určitě nám mají co nabídnout, ale podle mě by to
všechno mělo být dobrovolné. Chtělo by to uvolnit
osnovy, věnovat se hlavně tomu období po roce 1918
a pro zájemce o například tu antickou historii otevřít
samostatný dobrovolný seminář. Tím by se to podle mě
vyřešilo.
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Podle mě se i za ten jeden rok může člověk patřičně
vzdělat. Kdyby na těch školách skutečně začali rokem
1918, tak bez problému stihnou celé 20. století a ten
přehled tam prostě bude.
Nyní má ale spousta lidí ve znalosti vlastních národních
dějiny velké mezery. Dá se to nějak dohnat?
U nás se hlavně nedá dohnat těch čtyřicet let, kdy se
historie neskutečně překrucovala a osekávala. Je možné,
že s nástupem generace režimem nepolíbené, a to hlavně
na posty učitelů a ministrů, se situace zlepší.
Natália Kudrnová (rozhovor vznikl v rámci LŽŠ K. H.
Borovského 2017)

Kvinta a

Othello
Každý student si asi dokáže představit nadšení
panující ve třídě po té, co se žáci dozvědí, že je čeká
celodenní výlet do divadla, které se dokonce nachází
v milovaných Pardubicích (kde je McDonald a „Afina“),
a ještě ke všemu uvidí inscenaci, jejíž název už někde
slyšeli. Jako takový plusový bod by se dalo počítat to,
že se tím protáhne termín pro odevzdání čtenářských
deníků o jeden den. Všechny tyto aspekty vytáhly ve
středu ráno z postele i těžce nemocné studenty, kteří
na rýmičku umírali celý týden a vyrazili na sraz na
vlakovém nádraží.
Někteří neodhadli čas a přišli (samozřejmě
s naprostým nadhledem a věcí pod kontrolou) pár
minut před odjezdem vlaku, vše se však stihlo a celá
kvinta už směřovala k Východočeskému divadlu na
představení Othello. Na toto konkrétní divadlo jsme
zatím slyšeli jen samou chválu, těšili jsme se tedy, že
se zase trochu kulturně vzděláme. Navíc se nám dílo
zrovna hodilo do právě probírané látky v literatuře –
zkrátka ideální!
Slavná tragédie o Othellovi, napsaná ještě slavnějším
Williamem Shakespearem, pojednává o hluboké lásce
mezi dvěma lidmi, která s sebou však nese i mnoho
nenávisti – jak ze strany nepřejícího okolí, tak i později
z pozice hlavního hrdiny Othella. Poukazuje také na
to, kam až může nebohého člověka zavést žárlivost
a závist. Dalšími motivy, jež se v příběhu objevují, jsou
zrada, zištnost a otázka viny.
Toto velkolepé drama nám zahrál divadelní soubor
Východočeského divadla během dvou hodin.
Shakespeare ve svém díle věnoval velkou pozornost

osobním monologům, s nimiž má později herec
opravdu hodně práce. Osobně si ale myslím, že
veškeré myšlenkové pochody a dumání postav zahráli
herci opravdu skvěle! Na druhou stranu jsme se jednak
mezi sebou, jednak s kantory shodli na tom, že se
nám nelíbilo až naturalistické pojetí lidského utrpení
(Othellovy monology byly provázené křečovitým
svíráním dlaní až škubáním těla na zemi) či smrti.
I přes odlišný pohled na určité pasáže jsme si
představení užili a zažili probíranou látku českého
jazyka v praxi. O spokojenosti tedy není pochyb!
Veronika Malínková
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Gympláci o teroristických

útocích

V rámci hodin českého jazyka měla současná kvinta za úkol vyzpovídat studenty naší školy na libovolné téma.
Stále aktuální a smutnou realitou jsou teroristické útoky, proto se tři žáci 5. B rozhodli pokládat otázky týkající se
právě této problematiky. Co si tedy o celém problému myslí studenti gymnázia?

Rozhovor č. 1

(Michal Šmajzr s Barborou Kopfsteinovou)
Myslíš si, že teroristické útoky jsou pro lidstvo
nebezpečné?
Noo, podle mě rozhodně… Jaké boje a útoky pro
lidstvo nebezpečné nejsou?
Co myslíš, že měl znamenat poslední teroristický
útok v Londýně?
Těžko říct, když nejsem atentátník… Ale myslím, že
všechny útoky, ať už kdekoli, mají za úkol přitáhnout
pozornost nebo prostě pomstu.
Bojíš se teroristických útoků?
Kdo se nebojí? Bojím se, ale ne u nás. Spíše se bojím,
když někam letím… Třeba v polovině prázdnin letím
zrovna do Londýna. Toho se bojím hodně.
Co podle tebe mají teroristické útoky vyjádřit?
Tak to netuším. Chtělo by se mi říci idiocii a krutost
lidí, ale třeba v tom je nějaký hlubší smysl, který mně
jako nevěřící uniká.
Zajímáš se o teroristické útoky?
Nemůžu říct, že bych je přímo vyhledávala, ale když
vidím nějaký článek na tohle téma, tak si ho přečtu.
Co bys udělala, aby teroristické útoky nebyly?
Co bych udělala, aby nebyly? Asi změnila smýšlení lidí.
A co bych udělala reálného? Asi zvýšila obezřetnost…
Ne nenávist k muslimům, ale obezřetnost a ostražitost.

Rozhovor č. 2

malá pravděpodobnost, že zrovna vás napadne
terorista. Takže si myslím, že jezdit do jiných zemí je
bezpečné.
Tím myslíš, že je bezpečné jezdit do Sýrie?
Ne, to rozhodně ne (zdůrazňuje). Je bezpečné jezdit
do zemí, kde se nestřílí každý den.
Jaký důvod mají islamisté pro takové útoky?
Asi se nás snaží zastrašit a vybojovat si nějakou úctu.
Hlavně bojují za islámskou víru.
Jak bychom se podle tebe měli bránit?
Já bych se moc nebránil, já bych spíše zaútočil na
jejich hlavní město anebo bychom mohli podniknout
letadlové bombardování.
Jak bojuje ČR proti islámu?
Podle mě není potřeba, abychom se bránili, protože
nás si islamisté stejně nevšímají.

(Jan Cihlář s Jardou Poláčkem)

Bojíš se ty osobně islámu?

Co říkáš na teroristické útoky a hlavně na ten
poslední v Londýně?

Viděl jsi už nějakého islamistu?

Je to jistě velmi smutné, ale podle mě to lidé přehání.
V jiných zemích umírají tisíce lidí na nemoci apod. a to
nikdo moc neřeší. Přece jen zemřelo pouze pár lidí?
Tím „tisíce lidí“ myslíš koho?
Například při nedávném zemětřesení v Peru zemřelo
mnoho lidí v troskách domů, ale to moc lidí nezajímá,
protože to neohrožuje nás v Evropě.
Když se ještě vrátíme k teroristickým útokům,
myslíš, že je v této době bezpečné létat do zahraničí?
Tak to je celkem těžká otázka. Přece jenom je hodně
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Ne, protože nechodím na velká shromáždění a ani na
nějaké koncerty, takže mně nic nemůžou udělat.
Ne, neviděl, protože nevím, co by dělali v Ústí nad
Orlicí.
Jak by ses bránil proti teroristickému útoku?
Ukryl bych se v kanále nebo utekl pryč.

Rozhovor č. 3

(Ondřej Musil s Natálií Kudrnovou)
Takže… Slyšela jsi už o dalším útoku v Londýně?
To už je otázka, že? (smích)
Ano, to už je otázka. (smích)
Ano, dozvěděla jsem se o této tragické události z rádia
bezprostředně po tom, co se odehrála.
Co na ni říkáš?
Jedná se už o třetí teroristický útok v Británii za
poslední necelé tři měsíce, což je obrovské číslo.
Nedokáži si představit, co někoho k takovému činu
dovede. Pro rodiny obětí to musí být nepředstavitelně
těžké a celá Evropa a svět by se měly snažit dalším
podobným neštěstím zabránit. Ovšem nemám jasnou
představu o tom, jak by se toho dalo reálně dosáhnout.
Jak bys na tyto útoky reagovala ty, kdybys byla
premiérkou v Anglii?
Snažila bych se zvednout morálku občanů, jelikož
právě strach ochromí člověka nejvíce. A lidé Británie
by měli být ve chvílích nejtěžších spolu a silní. Stejně
tak zbytek světa. Z těch praktických záležitostí
bych asi posílila městské hlídky, avšak ty mohou
jenom zneškodnit vzniklou hrozbu, sami o sobě jí
ale nezabrání. Snad by pomohly pohraniční kontroly,
které by zrovna Spojené království díky své poloze
nemělo až tak složité. Asi by to výrazně zpomalilo
celkovou dopravu, avšak radši čekat na hranicích než
oplakávat padlé.
Doporučila bys svým přátelům plánovaný zájezd do
Anglie?
Jak jsem již zmínila, strach nám spíše uškodí, než
prospěje. Chápu všechny rodiče, kteří svým dětem
zájezd nakonec zakázali, avšak pokud se někdo
rozhodne nejet, znamená to, že teroristické organizace
nad ním vyhrály a dosáhly přesně toho, čeho chtěly –
omezily jeho svobodu. Přirozeně se o své přátele budu
bát, ale přeji jim, aby si Anglii užili naplno a se vším všudy.

Myslíš, že útok výrazně ovlivní turistický ruch
v Anglii i celé Británii?
Na nějakou omezenou dobu možná, ale dlouhodobě
určitě ne. Lidé (tudíž i ti, kteří se nejdříve bojí) mají ve
zvyku velmi rychle zapomínat. Británie je krásná země
a svět (a hlavně Britové samotní) si ji nenechají vzít.
Nedávno proběhl koncert v Manchesteru na uctění
obětí předchozího útoku. Zdá se ti to jako správný
čin?
Koncert vnímám jako správný čin. Sám o sobě sice
oběti neoživí, ale určitě morálně pomůže pozůstalým,
jelikož v tom najednou nebudou sami. Celý svět
s nimi truchlí, celý svět s nimi vzpomíná, celý svět
se z toho spolu s nimi vzpamatovává. Opět se jedná
o sjednocení lidí, které dodává obrovskou odvahu.
Myslíš, že by se podobné útoky mohly vyskytnout
i v naší republice?
Nevím, jestli se zrovna Česká republika dá ve vší úctě
a patriotismu považovat za nějaké obzvlášť strategické
místo, avšak třeba Praha by mohla lákat. Británie,
Německo a Francie ale zůstávají v ohrožení nejvíce,
a to hlavně proto, že o nich všichni ví. A koho by vedle
takových mocností zajímala malá Česká republika?
Rozhodně však nesmíme situaci podceňovat.
Myslíš, že na tyto útoky budou reagovat i jiné státy?
Určitě budou a musí. Spousty států se útoky týkají
také a vůbec bych se nedivila, kdyby se již v tomto
okamžiku rozbíhaly debaty na evropské (v rámci EU)
či světové (NATO a OSN) úrovni. Jelikož každý jistě
chápe, že bojovat se musí společně.
Jak bychom na tyto útoky mohli reagovat my jako
studenti?
Zrovna v tomto případě nám příliš nepomůže vyjít
na Václavák a cinkat klíči. Co je však v našich silách?
Jak tu stále dokola opakuji, nesmíme se zaleknout
a neomezovat své sny. Měli bychom žít, snít,
cestovat a ukázat, že s sebou nenecháme
házet. A to nejen útočníkům, ale i našemu
okolí, které si může buď ťukat na čelo, nebo
se k nám díky našemu vzoru přidat.
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Kam na vejšku

Rozhovor s absolventkou VŠE Ing. Radkou Kyptovou
Jak často se vám stane, že se vás někdo ze známých či příbuzných zeptá, kam to vlastně chodíte na školu?
Odpověď na jejich otázku není samozřejmě jiná než: „na gympl.” Jenže tím dialog nekončí. Od dotazovatele
se na vás vzápětí vyřítí další, zcela předpokládaná a nevyhnutelná otázka: „A kam teda půjdeš na vejšku?”
A to je právě téma našeho článku.

„Měla jsem velký zájem o práci v bankovnictví, protože mě
matematika vždy bavila a ni peněz jsem se neštítila.“
Radka Kyptová o studiu na VŠE
1. Proč zrovna tato VŠ?

a psaní všemi deseti prsty.

Jelikož byla v Praze a já se rozhodovala mezi oborem
architektura a stavitelství na ČVUT a oborem
statistika a ekonometrie na VŠE. Kvůli svým rýsovacím
dovednostem jsem si raději vybrala VŠE.

8. Byla jsi spokojena s přístupem pedagogů?

2. Myslíš, že obor, který sis vybrala, je přínosný pro
společnost?
Začínala jsem na oboru statistika a ekonometrie, ale
statistika mi přišla jenom jako hrabání se v číslech,
která jsou navíc ovlivnitelná (např. pořadím otázek
pokládaných dotazovaným). Dále jsem se zabývala
pojišťovnictvím, které mi přišlo pro společnost již
o něco přínosnější.
3. Co tě vedlo k volbě povolání, ke kterému ti
pomohla právě tato VŠ?
Měla jsem velký zájem o práci v bankovnictví, protože
mě matematika vždy bavila a ni peněz jsem se neštítila.
4. Jaké faktory hrály roli ve tvém rozhodování?
Ona vysoká škola byla v Praze. Dále jsem se opravdu
chtěla naučit pracovat s excelem.
5. Co bys vzkázala studentům gymnázia, kteří si
vybrali stejný obor jako ty?

Ano, jelikož nás v našem oboru bylo málo, vytvořili
jsme si velice dobrý kolektiv i s profesory a díky tomu
jsme získali rodinný přístup. S profesory jsme podnikali
i různé výlety a dnes si s nimi i tykáme.
9. Naplňovala VŠ tvá očekávání?
Ano, rozšířila jsem si své znalosti a získala mnohé
zkušenosti.
10. Jaká byla tvá motivace, abys nepřestala pracovat?
Titul.
11. Co bys vzkázala prostřednictvím našeho časopisu
studentům, kteří stále váhají s výběrem VŠ?
Je to jedno! Vyberte si hlavně to, co vás baví, protože
pokud si zvolíte vysokou školu v oboru pro vás
nevhodném, nebudete spokojeni a nakonec stejně
budete dělat práci s jiným zaměřením. Pokud však
opravdu váháte, vyberte si VŠ s širokým zaměřením.
12. Prostor pro tebe a tvé myšlenkové pochody či
asociace.

Jsem dobrá na matematiku, logiku, systematické
uvažování, jsem pečlivá a precizní.

Už při „vejšce“ by si studenti měli najít brigádu v oboru,
aby získali zkušenosti v praxi a po dostudování věděli,
do čeho jdou. Při takovýchto brigádách se však často
stává, že studenti upřednostní brigádu a VŠ nedodělají,
nakonec jsou vlastně ale většinou propuštěni, protože
nemají onen kýžený diplom. A poslední rada na závěr
je ta, abyste si svá studia užili a neproseděli je jen nad
učebnicí v záři pokojové lampy.

7. Jaké znalosti a schopnosti by měli studenti mít,
aby mohli uvažovat o volbě podobné VŠ jako ty?

Dominik Štark

Proboha nechoďte tam, pokud stojíte o život a ne jen
o nudnou statistiku.
6. V čem tkví tvůj talent, díky němuž jsi studovala
právě tuto VŠ?

Rozhodně by měli umět alespoň základy části svého
oboru a důležitým faktorem je taktéž znalost jazyků
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Společně

Evropou
Jednoho krásného jarního dne jsme se s mojí holkou
Marťou rozhodli, že se v létě vydáme poznávat krásy
Evropy vlakem. Našli jsme vhodný termín, pořídili si
celoevropskou jízdenku Interrail, zamluvili několik
hostelů a už zbývalo jen vyrazit vstříc patnáctidennímu
putování…
Když jsme mířili s dvacetikilovými krosnami a plní
energie na naši první zastávku – do Vídně, dozvěděl
jsem se jednu zásadní informaci, totiž že každá
akce tohoto druhu musí mít svůj charakteristický
a jedinečný hashtag, který pro naši cestu zněl:
#SpolecneEvropou a za ním besprostředně následovalo
černé srdíčko, protože to vypadá na instáči nejlépe.
Uklidněn skutečností, že máme všechno promyšlené
návštěvy, ale myslím si, že v Itálii je nespočet mnohem
do nejmenšího detailu jsem si užíval jízdu do Vídně
hezčích míst.
a přemýšlel o tom, co nás v příštích patnácti dnech
To potvrzuje Verona – tedy město Romea a Julie.
čeká.
Verona je podle mě ta pravá a krásná Itálie. Největším
Pokud bych se měl rozepsat o všem, co jsme zažili,
lákadlem je samozřejmě Casa di Giulietta (slavný Juliin
tak by se do Gympláka asi už nic jiného nevešlo, tak
balkón). Přišlo mi, že průchod k němu je něco jako
snad popíšu jen to nejzajímavější a nebudu vás nudit.
most v Paříži, na který se věší zámky zamilovaných –
Vídeň nás první den naprosto uchvátila – krásné ve Veroně se ale lepí do tohoto průchodu samolepky,
počasí, rakouský pořádek a ochotní lidé. I přes které lidé často nemají, a tak využívají především
všechny historické stavby, které bezesporu stály za to, náplasti.
jsme si nejvíc užili jízdu na 117 m vysokém řetízáku
Návštevu Lago di Garda snad ani nemusím zmiňovat,
v Prateru a návštěvu hotelu Sacher, kde jsme ochutnali
projevuje se tam totiž italská logika – nic neřeší a ani
se o to nesnaží – kolem celého jezera není jediná
úschovna zavazadel…
Když už jsme měli Italů až po krk, zamířili jsme zpátky
do „civilizace,“ když jsme se nočním vlakem vydali zpět
do Vídně a pak zamířili do Innsbrucku, kde jsme strávili
necelé dva dny, viděli jsme olympijský skokanský
můstek (hned pod ním je hřbitov – s tímhle výhledem
bych opravdu nechtěl stát nahoře a odhodlávat se ke
skoku) a dali si typický rakouský kebab.

stejnojmenný legendární dort.
Z Vídně nás noční vlak odvezl do centra Benátek –
pro mě snad největšího zklamání. Popsal bych je asi
takhle: oprýskané město, ve kterém to nijak nevoní,
zlodějina v úschovně zavazadel (24€ za 2 krosny na 12
hodin…), úzké uličky, v porovnání s nimiž je Václavák
klidné a mírumilovné místo, neochotní Italové na
každém kroku a počasí jako v prádelně (už po pěti
minutách jsme byli romanticky propocení do morku
kostí). Rozhodně nikoho nechci odrazovat od jejich

Už v Rakousku jsme si chtěli rezervovat místa na
přejezd do Barcelony, který měl být to nejsložitější, co
nás mělo čekat – a nezklamal. Místo plánovaných 20
hodin se cesta protáhla téměř na 3 dny. Už původní plán
(nejrychlejší cesta) přes Paříž není pro gympláka, který
se jistě v Evropě vyzná, úplně pochopitelná, ale pořád
byla nejlepší. Oba dva vlaky, kterými jsme plánovali
jet, byly bohužel obsazené, a tak nám nezbývalo než
se tam snažit dostat nějak jinak – strávili jsme noc na
lavičkách na milánském nádraží a další den, když už
všechno nasvědčovalo úspěchu, pro nás nezbyla dvě
místa v jednom jediném TGV, a tak nám nezbylo nic
jiného než ve spěchu najít na noc ubytování v (levném)
švýcarském Lausanne. No, zkrátím to, nakonec jsme
se do Barcelony dokodrcali, ovšem byl to úspěch
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nevídaných rozměrů.

Po 18 hodinách jízdy jsme konečně vyskočili (teda spíš
jsme belhali pomalou chůzí) na nádraží ve Štrasburku,
Unavení a šťastní jsme dorazili na hostel, vybalili
kde nás vítaly vysmáté tváře našich francouzských
si věci a vydali se na pobřežní promenádu, kde jsme
přátel.
si vychutnali lahev sangrie, podívali se na pouliční
tanečníky a také prodavače všemožných cetek prchající
Připadali jsme si u nich jako v interhotelu. Dostávali
před policií – řeknu vám, stálo to za to.
jsme královské snídaně, obědy i večeře a vymýšleli pro
nás skvělý program – byli jsme na Fantasy-Medieval
Den na to jsme se zúčastnili „free“ prohlídky města
festivalu v Německu, navštívili jednu z největších
v angličtině s rumunským průvodcem Andreiem, jehož
pevností Maginotovy linie a nakonec si prošli
město tak zaujalo, že se tam rozhodl přestěhovat.
i Štrasburk. K tomuto zážitku bych chtěl ještě dodat,
Upozornil nás na to, že je Barcelona městem draků, a že
že by měl gympl pořádat více výměn, aby byly vlakové
je tam můžeme hledat úplně všude, také že Katalánci
cesty po Evropě ještě dostupnější…!
staví 20 m vysoké lidské věže, na jejichž vrcholku musí
být děti do 6 let (ty starší už totiž nemají pružné kosti
Ač bylo Alsasko krásné, už jsme se moc těšili domů.
a mohlo by se jim něco stát…), ukázal nám uměleckou Měli jsme za to, že v Německu všechno šlape na 100
školu, kde studoval Picasso, i nevěstinec, kam chodil %, nicméně ne všechny předsudky jsou pravdivé.
„čerpat inspiraci.“ Pro mě bylo však to úplně „nej“ když Kodrcání po Německu bylo dobrodružství na konec,
jsem se dozvěděl, že logo lízátek Chupa Chups navrhl o které jsme snad už ani nestáli. Zahrnovalo výluku,
světoznámý Salvator Dalí (v katalánských barvách – zpoždění, blbce na informacích, uvěznění na záchodě
červené a žluté).
ve vlaku a zdánlivě nekonečné křižování Německem.
Nakonec jsme se unavení a uondaní přeci jen dostali na
Večer jsme měli v plánu prohlídku světoznámého
orlickoústecké nádraží, já jsem navíc příjezd okořenil
kostela Sagrada Família a barcelonského stadionu Nou
tím, že jsem si v Pardubicích vylil do klína celou ledovou
Camp. Když jsme přišli ke stanici metra Para-lel, odkud
kávu...
jsme se chtěli přiblížit snad k nejslavnějšímu Gaudího
(architekt, který dal Barceloně podobu) monumentu.
No, a to je snad všechno. Z cesty jsme si odnesli
Potíž nastala, když jsme chtěli vejít do stanice metra. spoustu skvělých zážitků a nových cenných zkušeností
Všechny dveře byly zavřené a na ulici jezdilo jedno a poznali strašně moc z našeho starého kontinentu.
policejní auto za druhým. Netušili jsme, co se děje. Před Vyjádřeno v řeči čísel: 15 dní na cestách, 7575 ujetých
odjezdem jsem se zaregistroval do systému DROZD kilometrů, 8 (naležato) kg těžké krosny, 8 (naležato)
ministerstva zahraničí, který by měl varovat občany ČR zážitky a zkušenosti.
před nebezpečím v zahraničí. „DROZD nic nehlásí,“ to
Po tom všem, co jsem viděl, jsem strašně rád, že žiju
jsem s úsměvem hlásil Martě.
právě tady, v České republice. Ať už nadáváme sebevíc
Po chvíli nás ale začaly manévry záchranných složek na problémy, které máme (nebo nemáme), měli bychom
včetně sanitek poměrně dost znepokojovat. Podívali být vděční za to, že tu můžeme žít. Co se týče našich
jsme se proto na web ČT, kde jsme se dozvěděli klaustrofobických strachů z uprchlíků, tak musím říct,
o teroristickém útoku, který se odehrál pouhých pár že jsou zcela neoprávněné… A i když na ni ve škole tak
metrů od nás (ulice La Rambla, kde se incident odehrál,
byla jen kousek od naší zastávky metra). Hned jsme
volali domů, abychom ujistili rodiče, že jsme v pořádku.
Možná jsme touto událostí byli méně dotčení přímo na
místě činu, neboť jsme nebyli pod neustálým mediálním
tlakem. Město bylo na podobnou situaci připraveno
a místní taxikáři a dopravní podnik prokázali solidaritu
a odváželi z centra všechny bez nároku na odměnu.
I přes tuto nepříjemnost jsme se dostali jak na
Nou Camp, tak k Sagrada Família. I přes přítomnost
policistů a vojáků na každém kroku nás mrazivý pocit
neopouštěl ještě několik dní.
Pak ale nastal čas opustit Barcelonu a vydat se
k moři. Řeknu vám, že to byl výborný nápad. Ubytovali
jsme se v malebném hostelu Santa Theresia a vyrazili
k průzračnému moři s písčitou pláží, kde jsme si
odpočinuli od davů a doplnili potřebnou energii.
Další den jsme už mířili za mou kamarádkou
z gympláckého výměnného pobytu v Bitche, která nadáváme, ani nevíte, jak jsem byl šťastný, když všichni
bydlí nedaleko Štrasburku, což je z pobřeží Španělska okolo mě znovu mluvili češtinou...
ležícího ještě 100 km pod Barcelonou docela flák…
Tomáš Hortlík
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Výprava na

Petřín

22. srpna jsme se v naší dívčí KGB rozhodly, že
bychom mohly zajet navštívit a zároveň vyzvednout
Natálku, co už týden trpěla ve víru velkoměsta. Do
psaníčka jsme proto s Jolankou zabailily nejnutnější
věci, tož peníze a telefon, a vydaly se směrem nádraží.
Cesta vlakem mi přišla úmornější, než kdy jindy,
a Marks&Spencer, ve kterém jsme utratily veškeré
bohatství za ovocné džusy, jsme hledaly nejméně
patnáct minut. To ale vůbec nevadilo, utrpení
maloměstských děvčat měl nahradit dlouho slibovaný
výlet na Petřín. ,,Musíte tramvají na Bílou Horu,”
vzkazovali tatínci ze všech stran. Dobře, dobře, jen se
tu vyznat…Tak tedy jedeme tramvají na Bílou Horu,
dojedeme tramvají na Bílou Horu, čekáme na Bílé
Hoře, ale Petřín nikde. Ono se nám zdálo zvláštní, že
už jsme před 40 minutami snad opustily Prahu. Voláme
tedy tatínkovskému sboru a obratem se dozvídáme,
že tramvají jsme jely správnou, zastávku jsme však
minuly tak o 10 čísel. Vracíme se tedy na ono místo
a docházíme do Petřínského parku. Mezi těmi stromy
byl až nadlidský úkol rozhlednu najít, avšak nám se to

zapomocí veškeré vnitřní síly povedlo. Pět minut slávy
a pět alb fotek, no my musely zpátky na vlak, jelikož
všichni (Natálko) nemají rodiče, kteří si ani nevšimli, že
jim dítko odjelo 180 kilometrů daleko (mami).
Musím uznat, že v Praze bych nezvládla
žít, jsem přeci holka z vesnice (nebo taky Ústí,
stejně se tu všichni známe) a zřejmě bych si
protrpěla svoje. Ale jak by se pražáci rádi ztráceli
v našich lesích, já bych se ráda ztrácela v jejich
Praze, jelikož mě nehorázně láká představa, že
v tom počtu všech jejích obyvatel se Terezka rázem
ztratí. Srdíčko se mi tak zachvěje, když pomyslím,
kolik lidí a kolik míst bych zvládla poznat, kdybych
prostě jen tak chodila usínající Prahou jako Hrabě.
pozn. autora: Musím se pochválit za zdrobněliny
jmen, nejdříve to začalo jako vtip vůči pár
kantorům, teď se ale všechny nějak tak rády
něžně oslovujeme. Musí se prostě začít od píky.
Tereza Barnová

Hlášky učitelů
P. P. František: Chápete ten vzoreček?
Třída: ...
F: Tak já ho zjednoduším, teď?
Třída: ...
F: Dobrá tedy, a co teď?
Třída: ...
F: ...
P. P. P.(ražáková): No to víš, že jo, Honzo, tenhle
úsměv na mě fakt funguje, to úplně měním
skupenství.
P. P. P.(ražáková): Někdy to bylo na hraně s těmi
chybama
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Svět knihy
V dnech 11. - 14. května jste měli možnost
navštívit výstaviště Praha Holešovice, kde se již
tradičně konal knižní veletrh „Svět knihy“. Jedná
se nejspíše o největší knižní událost v Česku,
kající se vždy jednou za rok. No a já jsem jako
správný knihomol samozřejmě nesměla chybět.
Už při příchodu do areálu (po zakoupení vstupenek)
se k vám začnou hrnout brigádníci a budou vám
dávat lístky se slevami. Po vstupu do budovy si
musíte dojít pro malou mapku, abyste se nikde
neztratili, což se vzhledem k počtu návštěvníku
i vystavujících doopravdy může stát. Například letos
se veletrhu zúčastnilo 369 vystavovatelů s 205 stánky.
Jedná se o knihomolský ráj. Všude kam se
podíváte se nacházejí knihy, jak jinak, než za

velice dobrou cenu, a pokud vás nenalákám
na ně, tak vám snad přijdou k chuti záložky,
pohlednice, klíčenky, placky, plátěné tašky či diáře.
Sice musíte počítat s tím, že se zde pohybuje
spousta lidí a také je zde velké horko, ale výsledek
za to rozhodně stojí. Každý rok se zde můžete
zúčastnit zajímavých besed, nejen s autory knih,
ale také s vydavateli nebo knižními blogerkami.
Letos mě nejvíce lákaly akce spojené s výročím 20
let Harry Pottera, na kterých jste mohli ochutnat
máslový ležák a zahrát si famfrpálový turnaj.
Zkrátka pokud máte rádi knihy, chcete se pochlubit
kamarádům, že vlastníte knihu ještě před jejím
vydáním nebo si prostě jen chcete užít pohodovou
atmosféru se svými nejbližšími, vzhůru na „Svět knihy“!
Zuzana Jirásková

Dojemné vystoupení

Slzy na Městě v pohybu
Psal se čtvrtek 8. června, ve vzduchu visela
nejistota z neznámého, kolem náměstí se začaly
tvořit hloučky děvčat, které v onen osudný den
nemusely ve školce za odměnu spát, a ovíněnost
zdejších maminek se zmenšováním vzdálenosti
k Malé Scéně neustále zvyšovala. To ovšem
nemůžu říct o věkovém průměru, který s odchodem
Jakuba Děkana prudce klesl. Čas neúprosně běžel
a z holčiček přežily jen ty nejsilnější, jež se právě
prodíraly davem až k plůtku u podia, aby mohly
vidět své vzory z co největší blízkosti. Sem tam
kolem pódia postávaly i skupinky puberťáků, kteří
buď neměli co dělat a chtěli si užít první alkoholové
opojení právě na koncertě zmíněné kapely, nebo
i přes neznalost textů bojovali o možnost podržet
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mikrofonu a malou naději být zase jednou vidět.
Já se bohužel nemůžu označit ani za jeden příklad,
jelikož se silně rozvíjející se chřipkou, co vinou Slzy jemně
přecházela v jakousi tuberkulózu, bych se na nějaké
prodírání skrze houfy natěšených dětí stejně nezmohla.
Půl hodiny po domluveném čase se kapela konečně

ukázala. Zpěvák přistoupil, hudba začala hrát a já
s nadšením vykřikla:, „Konečně, tohle znám, to je
Katarze!” Kamarádky se na mě udiveně podívaly, a to
ne kvůli podivné znalosti oné písničky, ale hlavně
z důvodu, že skladba i přes nadějný katarzoidní
rozjezd přešla v něco úplně jiného. Stejně jako u testů
z matematiky, kdy alespoň jedna správná odpověď
zní ,,plus jedna”, dokonce i na tomto koncertě
mi tip ,,Katarze!!!” nakonec vyšel. Když však po
páté Katarzi začali hrát písničku, která se jí vůbec
nepodobala, došlo mi, že veškeré Katarze vyčerpali
a hrajou covery od jiných kapel. Tuším, že jsem si
v tu dobu kupovala tak druhý pendrek a rozhodla
se, že ani pro srandu mi tohle nestojí. Všichni jsme
se prodrali zástupem otrávených a značně přiopilých
maminek a radovali se, že si můžeme jít lehnout.
Berte tento článek prosím s nadsázkou, rýma
ovlivnila moje smysly a zřejmě jsem si nevšimla
té spousty kladů všude kolem (třeba trdelníku,
točené
malinovky
a
perníkových
stánků).

Festival

Tereza Barnová

fantazie
Rok se s rokem sešel a já se znovu chystám hned
se začátkem letních prázdnin do Chotěboře nasbírat
nové zážitky, znalosti a přátele. Řeč je o Festivalu
fantazie, jehož již 22. ročník se koná od 29. června do
9. července. Pokud jste o něm nikdy neslyšeli, i když
minimálně jeden článek se v Gympláku už objevil,
pokusím se ho přiblížit a nalákat vás.
Festival fantazie, zkráceně FFko, je největší festival
popkultury v naší republice. Videohry a moderní
společenské hry, deskovky, RPG, muzeum videoher,
sci-fi, fantasy, horory, mýty a historie ve filmech,
seriály, anime, komiksy, knihy, přednášky, besedy
s různými hosty, workshopy a soutěže – tím vším je
program doslova nabitý.
Výše zmínění hosté však nepochází pouze z České
republiky – letos na Vysočinu zavítá kanadská
herečka Teryl Rothery (Hvězdná brána), Dominic
Carter (Hra o trůny) či režisér Steven Josephson
(muzikál Ray Bradbury’s ‘2116’). Plánovaný Colin
Ferguson (Heuréka - město divů) bohužel nepřijede
kvůli práci. I v minulých letech měla Chotěboř tu
čest přivítat známé osobnosti – loňský Christopher
Judge (Hvězdná brána) tohle město málem zboural.
Také Tony Amendola, Natalie Tena nebo dnes známý
spisovatel knižních předloh ke Hře o trůny George R.
R. Martin se usadili do křesla na pódiu a besedovali
s fanoušky.
Samozřejmě však přijedou i Češi, např. známý
překladatel Jan Kantůrek by si nedovolil chybět.

Chybět nemůže Cosplay, převlékání fanoušků do
kostýmů nejen z filmů a seriálů. V kině je připraveno
okolo padesáti projekcí i těch nejnovějších počinů
včetně premiér (Spider-Man: Homecoming 6.
července). Program tvoří samotní fanoušci, kteří
opravdu nezahálí. Vidět můžete až 1500 zajímavých
přednášek s nejrůznějšími tématy. Večery poté
vyplňují párty jednotlivých linií - Pony Party,
PotterFan: Půlnoční kouzelné taneční, BroadwayCon:
Glee Party, Star Trek Discovery večer a další.
Pokud všemu výše zmíněnému až tak neholdujete,
můžete se zdokonalit v sebeobraně, proniknout do
tajů Kung-Fu, orientálního, historického nebo irského
tance – to najdete linie MoveCon.
Osobně si myslím, že zábavu by zde našel i pan
profesor Kristen, protože stánek s pokusy si tam
každý rok staví Matfyz.
FFko nabízí všehochuť a vybere si opravdu každý.
Eva Lipenská
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Dny zoufalství

pár letmých dojmů z projekce
Ne, tady nejsme v Zápisníku zapadlých, tady se
věnujeme dílu, které vyvolává značnou a zaslouženou
pozornost a má téměř šanci stát se kultovním.
Zachycuju jen několik poznámek, co se mi honí hlavou;
jednak je dávno po uzávěrce Gympláka a jednak
mohou být právě první dojmy tím nejvýstižnějším.
Je to už dávno, co okolo gymplu působila parta
schopná natočit film. Nevím, nakolik ještě zůstalo
v povědomí studentů dávno zapadlé studio Áčkyfilm
se svými díly Robert Osman in memoriam a Natvrdo.
To byly věci, se kterými jsem se jako mladý kantor
cítil spřízněn, mystifikace plné vtipu a bezstarostné
kreativity.
Dnů zoufalství jsem se naopak bál. Jednak díky
seriálu Kriminálka Crimetown, který jim předcházel,
jednak díky tomu, jak jsem film poznal z vyprávění
těch, kdo ho tvořili nebo už viděli. Bál jsem se
černočerného vidění, které se štítí romantiky
a happyendů, bál jsem se plochého příběhu typu
„máme zbraně, jdeme s nima krajinou, všude číhá
zlo, oni chtějí zabíjet a my budeme taky zabíjet“, bál
jsem se naturalistického zobrazování nemoci, smrti,
bezvýchodnosti, zoufalství. Filmem jsem proto docela
příjemně překvapen, protože – ač to tvůrci sobě ani
nám moc neusnadňují – to s temnotou nepřehání
a prvky naděje, dobrodružství, katarze a dokonce
humoru se tam v nějaké základní míře najdou.
Abych na to později nezapomněl, musím zejména
říct, že je výjimečné, co tu autoři dokázali, velmi
slušná kvalita je nečekaným bonusem k samotnému
faktu, že se tu při běžném školním provozu natočil
film tohoto rozsahu. Všechna čest.
Jako milovník starých příběhů oceňuju, že se tu
objevuje téma epidemie. Vlastně je s podivem, že
se dosud nedočkalo nějakého opravdu velkého
zpracování – na oskarový velkofilm o renesančním
moru Černá smrt si musíme ještě počkat a ani
nedávnější hrůzy jako cholera v 19. století nebo
španělská chřipka po 1. světové válce příliš odezvy
nenalezly.
Vlastně jde o téma ještě obecnější, konec světa,
selhání řádu, pád dosavadních pořádků, kolaps.
Vyprávíme si o tom v (post)apokalyptických filmech,
ale ono to může být aktuální i v reálném světě, ať
už by byl spouštěcím faktorem nedostatek zdrojů,
klimatická změna, střet kultur, rozpad sociálních
vztahů nebo i všechno dohromady. Za všechnu
literaturu jmenujme aspoň sborník Něco překrásného
se končí .
Po končícím světě zbylo dvojí: les a město. Tím
přijatelnějším je les: sice i tady jde o přežití – jak

nezmrznout, kde sehnat potravu, jak nenarazit na
zoufalé vyvržence – ale chybí tu dvě hlavní hrozby,
totiž epidemie a městské gangy. A i když ty lesy
nejsou zrovna vlídné, nepůsobí ale nijak děsivě ani
tísnivě, přežívat se tu dá a jejich pustota je téměř
útěšná. Město naopak znamená ohrožení na každém
kroku, rozpad, zánik, odcizení, beznaděj.
Znepokojující pro nás místní je fakt, že v takovém
prostředí skutečně žijeme. Na film by se dalo
koukat jako na svérázný dokument, takový je náš
(preapokalyptický) svět, stačí natočit běžnou ulici,
pustit k tomu trochu dramatické hudby a horor je tu.
(Naopak by se dala podbarvit něžnou melodií a bíle
oděnou postavou v dáli, to ovšem tvůrci neudělají.
;-) ) Stejně i lesy okolo Ústí nejsou žádnými „českými
luhy a háji“, ale nevlídnou krajinou jako ze sibiřské
tajgy. Prostředí hraje ve filmu neméně důležitou
roli než samotné postavy – díky výborné kameře
tu „vystupují“ větve, stopy ve sněhu, stébla rákosí,
proudící voda. Moc velkou radost ovšem nepřinášejí.
A co zbylo z lidské společnosti? Z jistého hlediska
tu není mezi bandity, nakaženými a vlastními hrdiny
filmu příliš velký rozdíl. Osamělí, bez minulosti a bez
budoucnosti, bez vazeb k ostatním, každý je tu sám
za sebe, maximálně za sestru. Tohle není vykupitelský
příběh o obnově společnosti, ani v náznaku ne. A zase
je to skoro dokument – lidi z dnešních internetových
bublin nejsou příliš odlišní. Asi nezamýšleným
důsledkem toho, že herci se rekrutují z režisérových
vrstevníků, je fakt, že v příběhu nejsou dospělí a staří
– všichni stejně mladí, nezkušení, nezakotvení.
Nakonec jsem si přece jen v té bezútěšné šedi
pár tradičních prvků našel: boj proti zlu tu svůj dílčí
happyend najde (gang se ve westernové střílečce
podaří zlikvidovat), cesta hrdinů má svůj směr a cíl
a i víceméně tragické vyústění je pořád ještě klasickou
tragédií, ne úplnou rezignací na smysl konání a smysl
příběhu.
Možná se se záměrem filmu nakonec neshodnu
v tom, že mezi poznáním a spásou nevidím zásadní
střet. Jsou to velká slova (říká je tam sám Dag, já si
to nevymyslel), ale bát se jich nemusíme: dosud lze
věřit, že spolu souvisejí poznání, spása, život – a,
dodávám, zdraví.
Pavel Holásek

BÁRTA, Miroslav a Petr POKORNÝ. Něco překrásného se končí: kolapsy v přírodě a společnosti. Praha: Dokořán, 2008. ISBN 978-80-7 363-197-0.
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Místo

u moře
137 minut dlouhé americké drama z minulého roku Místo u moře, pro který napsal scénář Keneth Lonergan
a později si ho i sám zrežíroval, se mimo skvělých diváckých ohlasů a recenzí (78 % na Česko-Slovenské filmové
databázi) dočkal i dvou Oscarů, proměněných z celkem šesti nominací, jednoho za scénář a potom také za nejlepší
mužský herecký výkon v hlavní roli pro Caseyho Afflecka. Skvěle mu sekundovali Lucas Hedges a Michelle Williams.
Lee Chandler (Casey Affleck) pracuje jako údržbář v Quinci, kde se ukrývá před svou smutnou minulostí,
pocitem viny a tím, že ho odsoudilo a opustilo jak okolí, tak jeho manželka Randi (Michelle Williams). Jednoho
dne, když zemře jeho bratr Joe a on se s velkým překvapením dozvídá, že se má stát opatrovníkem jeho syna
Patricka (Lucas Hedges), se musí vrátit do rodného městečka Manchester by the sea, na místo, kde ho to tak
bolí.
Nenechte se odradit delším rozjedem a celkově délkou filmu,
není sice zrovna nabitý akcí, ale rozhodně má co říct. Nezařadila
bych ho mezi typicky hollywoodské snímky, které jsou až na některé
výjimky charakteristické přehnanou dojemností, tak, aby i v tom
nejchladnějším a nejlhostejnějším divákovi vzbudily emoce, a také
jistou nereálností a přibarvováním příběhu. Místo u moře se mi líbí
svojí přirozeností a prostotou, ale zároveň i nenásilnou naléhavostí
a hloubkou. Příčinu Leeova smutku nám autor vysvětluje postupně,
jen naznačuje, abychom si to domysleli a v hlavě srovnali až během
filmu. Proto čím déle běží, tím více se nám zarývá pod kůži a ukazuje
svůj opravdový význam.
Dalším důvodem pro zhlédnutí Místa u moře jsou herecké výkony.
Nevím, jestli tak přirozené a uvěřitelné herectví způsobila genialita
Afflecka jakožto herce, nebo jen skvělý castingový tah, ale Casey
Affleck se do své role opravdu hodil. Nezaostával za ním ani Lucas
Hedges jako teenager, který se najednou ocitá v nejistotě.
Celý snímek vládne zvláštní tíživou atmosférou, proto bych ho asi
nedoporučovala milovníkům komedií a zábavy, slouží spíš k zamyšlení
než k pobavení. Myslím si ale, že jinak může zaujmout všechny
generace. Ukažte, že jste inteligentní a přemýšliví gymnazisté, a pusťte si ho! Určitě nebudete litovat!
Markéta Divišová

Hra

O trůny
Drazí obyvatelé Západozemí!
Tento článek bych chtěla věnovat lidem, kteří stejně
jako já propadli Hře o trůny. Zároveň doufám, že si mi
podaří nalákat další z vás k přečtení knížek či alespoň
dodat chuť na zhlédnutí seriálu. Pokusím se vyvarovat
veškerých spoilerů, takže nemusíte mít strach, že
se kvůli následujícím řádkům připravíte o hodiny
a hodiny napínavé zábavy.
O autorovi
George Raymond Richard Martin, americký
spisovatel sci-fi a fantasy, se narodil roku 1948. Letos
v září tedy oslaví své 69. narozeniny. Již jako malý
se věnoval psaní různých povídek a příběhů, miloval
knihy. Během sedmdesátých let se rozhodl, že se chce

stát spisovatelem na plný úvazek. Jeho první román
Soumrak na Worlornu z roku 1977 brzy následovala
další díla. Nejvíce se však proslavil právě knižní sérií
Píseň ledu a ohně.
Obecné informace pro nováčky
Abyste mi všichni rozuměli, Martinův příběh se
v knižní podobě jmenuje Píseň ledu a ohně, pouze
první kniha se nazývá Hra o trůny (2000). Dále
následuje Střet králů (2001), Bouře mečů (2002),
Hostina pro vrány (2006) a Tanec s draky (2012).
Spisovatel momentálně pracuje na šestém díle Vichry
zimy, za nímž má následovat ještě závěrečný Sen
o jaru. Čtenáři z celého světa nedočkavě čekají na
výsledek jeho snažení a především mu všichni přejí
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pevné zdraví a hlavu plnou nápadů.
Seriál s názvem Hra o trůny natáčený kabelovou
televizí HBO od roku 2011 až dodnes momentálně
čítá šest sérií. Milovníci seriálu netrpělivě vyhlížejí
předposlední sedmou, jež by se měla dostat na svět
v průběhu těchto prázdnin. Během několika prvních
sérií děj poměrně přesně kopíruje autorovy knížky,
časem se však osudy postav začínají rozcházet, mnoho
jich je dokonce úplně vynecháno. Na druhou stranu
tato skutečnost zajistí fanouškům možnost zažít dvě
různé verze a s nimi dvojnásobné překvapení a napětí.

čas s knížkou, může pro vás 5118 stran prvních pěti
dílů (nakladatelství Talpress) znamenat problém. Na
druhou stranu nezoufejte, příběh se dá číst po částech,
nemusíte nutně zhltnout vše najednou (já všechny
knihy poprvé zvládla přečíst za tři roky). Pokud jsem ve
vás již vzbudila zvědavost, ale čtení příliš neholdujete,
zkuste seriál.

Jedna z nejlepších knih
Já osobně jsem sice už zhlédla všechny vydané díly
zfilmovaného příběhu, ale osobně se přikláním spíš ke
knížkám. Martin umí skvěle vyprávět. Prostřednictvím
několika hlavních postav nás seznamuje s děním
v Sedmi královstvích, mistrně popisuje krásnou krajinu
světa, který sám stvořil, líčí propracované charaktery
postav a vymýšlí jejich osudy. Hrdinové oplývají
různými vlastnostmi, takže si každý čtenář najde osobu,
která mu nejvíce přilne k srdci a již drží v každé situaci
pěsti. Zamilujete si odvážnou Aryu, půvabnou Sansu,
čestného Neda, drzého Tyriona, Jona toužícího po
uznání, odhodlaného Roba, milující matku Cat, velmi
neobyčejnou Daenerys a nespočet dalších postav.
Všichni se občas dostávají dokonce do ohrožení života
a ne vždy se jim podaří v pořádku vyváznout. Hořkým
zklamáním se nevyhnete.
Autor se celkově nebojí zabíjet. Nelítostně ukončuje
životy a nezáleží mu na důležitosti obětí. Díky tomu se
vám bude zdát děj více pravděpodobný, neboť ve Hře
o trůny lidé umírají stejně jako v reálném životě. Může
se vám tak stát, že smrt svého oblíbence obrečíte
(vlastní zkušenost). Na věrohodnosti mají svůj podíl též

intriky a boje o moc, jež jsou i v dnešní době aktuální.
Samozřejmě jsou zde také popsány některé lechtivé
scény, o kterých už pravděpodobně někteří z vás
v souvislosti s tímto dílem slyšeli.
Jedním z důvodů, proč by vás mohla série odradit,
je její rozsah. Odhaduji, že pokud netrávíte rádi svůj
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Poněkud návyková zábava
Jak jsem již zmínila na začátku, děj zfilmované ságy se
od původní lehce odlišuje, avšak zdá se mi, že postavy
popisům z knih poměrně odpovídají. Předem však
upozorňuji, že jakmile se jednou na seriál podíváte,
velmi těžce se budete při čtení zbavovat představ tváří,
které se vám během několika minut vryly do paměti.
Při sledování zhruba hodinových dílů (v sérii po 7–10)
se vám také jednoduše může stát, že se zapomenete
a strávíte u obrazovky počítače celé odpoledne a večer
(opět vlastní zkušenost). Z jednoho dílu se stanou dva,
poté tři, následuje další a nakonec vám na přípravu do
školy zůstane už jen pár minut. Usoudíte, že tak pozdě
se už stejně nic nenaučíte a pokračujete posledním
dílem na dobrou noc. To se občas stává.
Pokud se momentálně rozhodujete, v jakém jazyce se
pustíte do sledování, neváhejte a najděte si anglickou
verzi s českými titulky (dle potřeby). Originální verze
je podle mě nesrovnatelně lepší oproti dabované,
neboť pravé hlasy herců působí více přirozeně a skvěle
podporují atmosféru, navíc můžete říkat, že se pouze
nebavíte, ale také se učíte.
Poslední rada týkající se seriálu, ale vlastně se
dotýká také knihy, zní: Nenechte se odradit pomalým
rozjezdem a zdlouhavým seznamováním s hrdiny.
Začínejte, jenom pokud máte opravdu chuť nechat
se příběhem pohltit, protože velmi záleží na vašich
prvních dojmech, ty poté ovlivní vnímání celé ságy.
Znám jen dva typy lidí: ti, kteří GoT milují, a druzí, které
příběh nebaví či jej vysloveně nemohou vystát. Milujte
Hru o trůny s námi!
Martina Lehká

Seriál, který stojí za to

Narcos
O čem to je:

V 80. letech minulého století patřil
Pablo Escobar k nejbrutálnějším zločincům
na světě. Seriál nabízí další pohled na
příběh Medellinského kartelu, jedné
z nejnásilnějších překupnických organizací.
Vypráví na základě skutečných událostí
historie to, jak se z kokainu stal ve Spojených
státech i v Evropě obrovský problém a jak
se podařilo Pablovi propracovat až na
vrchol žebříčku nejbohatších lidí na světě.
Proč to sledovat:
Vůbec nevím, jak jsem mohla zaspat dobu a k seriálu se dostat až teď (premiéra srpen 2015). Zpočátku se
může dějová linie trochu táhnout, odměnou je však opravdu kvalitní pohled na osudy krále kokainu. Herci se
se svými role naprosto ztotožnili. Měla jsem pocit, že sleduji oscarový film, až tak skvělou práci odvedli. Hrané
scény doplňují archivní záběry, tím se atraktivnost počinu zvyšuje a podtrhuje celkovou atmosféru v tehdejší
Kolumbii. Postavy mluví španělsky, přitom to točili Američané, takže palec nahoru. Co však diváka dostane
nejvíc je samotné vyprávění příběhu. Bude vám běhat mráz po zádech (měl by), protože jakmile se do děje
ponoříte, už vás nepustí. Neustálé zvraty dovedou člověka k uvědomění, že Escobar byl opravdu mocná osoba,
jež otřásala základem samotného státu. Na Netflix na podzim poběží již třetí řada, poté i čtvrtá. Jako seriálový
nadšenec musím zpracování velmi ocenit. Neváhejte, čeká na vás luxusní podívaná.
Eva Lipenská

Matematické ftípky
V tomto koutku jsem si pro vás připravila několik zajímavých a možná také trochu vtipných (alespoň pro
některé) postřehů z oblasti matematiky, které se mi podařilo sesbírat na internetu či z různých knížek. Upřímně
doufám, že si je alespoň přečtete a třeba je také zkusíte pochopit. Nemusíte se ničeho bát, začneme od nejlehčích
a nejhloupějších vtipů, postupně se přesuneme k složitějším. Pokud se ale přesto nebudete cítit příliš moudří,
tak v dolní části navštivte nápovědu.
1. Šla nula na procházku a potkala osmičku. Nula povídá: „Teda ty máš ale parádní opasek!“
2. Matematická definice nevěry: Hop na druhou.
3. Jak zní kosinová věta? „Lomikare, Lomikare, do roka a do dne zvu tě na boží súd!“
4. Přijde matfyzák do fotolabu a chce si nechat vyvolat fotky. Prodavač se ho zeptá: „Polomatné?“ „Ano.“
„Třináct krát osmnáct?“ „234, proč se ptáte?“
5. Paní učitelka se ve škole ptá: „Pepíčku, proč nemáš domácí úkol?“ Pepíček praví: „Dělil jsem nulou, v důsledku
čehož mi shořel sešit.“
Nápověda pro humanitně zaměřené studenty:
1. Nula – 0, osmička – 8
2. Žertík se opírá matematickou operaci umocňování, která znamená opakované násobení. 3×3 tedy můžeme
zapsat jako 3^2 (čteme „tři na druhou“), 3×3×3=3^3(„tři na třetí“), 3×3×3×3=3^4(„tři na čtvrtou“),…
3. Humanitně založení studenti zde možná spatřují historické souvislosti. Tázaný odpověděl, jak zní věta
pronesená Janem Sladkým Kozinou. Po bitvě na Bílé hoře (1620) se tento muž postavil do čela chodského
povstání, za což byl roku 1695 oběšen. Před smrtí údajně pronesl právě tuto větu, kterou předpověděl smrt
svého nepřítele Lammingera.
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Otázka se však týkala koSinovy, nikoli KoZinovy věty. Jedná se o goniometrickou funkci, která je definována
jako poměr přilehlé odvěsny a přepony v pravoúhlém trojúhelníku.

4. Prodavač se ptá na rozměr fotografie, matfyzák má v hlavě kalkulačku a poněkud nevyvinuté sociální
myšlení.
5. Nulou dělit nelze. Pepíček provedl neproveditelnou matematickou operaci, tím pádem se nemůžeme příliš
divit, že jeho sešit výpočty nepřežil. Zamyslete se nad situací, že máte pytlík bonbonů a dostanete za úkol je
rozdělit mezi nula dětí, tak aby každé z nich dostalo stejný počet. Něco se vám na té úloze nezdá? Pokud tedy
máte rádi svůj sešit, tak dělit nulou nikdy nezkoušejte. Avšak pokud ho rádi nemáte, stejně to nedělejte.

Má drahá Karkulko,

Matfyzačka

píšu Ti proto, že mi je tady opravdu moc smutno a taky bych chtěl objasnit nedorozumění, která se mezi
námi udála. Všechna mě velmi mrzí. Rád bych Ti popsal, kde se teď nacházím a jak jsem se sem vlastně dostal.
Zároveň Ti potřebuji sdělit, jak se cítím.
Omlouvám se za to, co se stalo. Všechno začalo tehdy, když jsem Tě poprvé uviděl. Poskakovala jsi vesele
cestičkou a já jsem si moc přál se s Tebou skamarádit. A tak jsem Tě sledoval. Vím, že jsem Tě možná vylekal,
když jsem se zeptal, kam vlastně jdeš, avšak
ve skutečnosti jsem nevěděl, jak si Tě získat, a proto jsem se
rozhodl doběhnout dřív k Tvé babičce a překvapit Tě. Jenže ona, jak mě zpozorovala, vyděsila se ještě více než
ty a strašlivě zařvala. Já jsem se jí hrozně lekl! Vždy, když mě někdo vystraší, neubráním se svým vlčím pudům
a sežeru ho. Chudák babička! Nemohl jsem ovšem dopustit, abys byla smutná. Tak jsem se za ni převlékl. Jsi
velmi chytrá, takže jsi mě rychle odhalila. Znervózněl jsem natolik, že jsem snědl i Tebe. Promiň.
Myslivec Vás obě vyprostil a já jsem co nejrychleji utekl. S dírou v břiše se však špatně běhá. A proto jsem
se někde u silnice svalil na zem. Za chvíli už mě odvážela sanitka. Naštěstí jsem se brzy dostal do nemocnice, kde
mi břicho zašili. Poté jsem podstoupil operaci žaludku. Zmenšili mi ho o polovinu, abych méně jedl. Sice mám
podezření na žlučníkové kameny, ale stejně mě z nemocnice propustili. Říkali, že fyzicky jsem téměř v pořádku,
ovšem psychicky prý zdaleka ne. Přestoupil jsem do LÚPPP neboli Léčebného ústavu pro pohádkové postavy moje léčba se zaměřuje na to, abych pořád nejedl. Jsem z tohoto prostředí a z lidí kolem sebe nešťastný.
Na mém oddělení nejsem sám, jenže stejně si připadám jako kůl v plotě. Nikoho tu neznám. Na pokoji jsem
se dvěma stvořeními. Postel ode mě nalevo obývá Otesánek. Je na něj žalostný pohled. Léčení mu totiž vůbec
nezabírá a od té doby, co k nám nastoupil, snad ještě přibral. Program nezvládá, jednou sežral uprostřed sezení
ošetřovatelku i s jejím kufříkem. Poté se olízl, zabrblal: „Mňam!“ a šel zpět do pokoje. Když ho vidím, přemítám,
jestli tohle léčení má vůbec smysl. Napravo od mé postele odpočívá Široký. Přihlásil se sem dobrovolně
a podstoupil stejnou operaci jako já. Chce, aby se mu říkalo Hubený. Málokdo ví, že se tak dříve jmenoval,
jenže potom mu život vyklouzl z rukou (trpí mentální antianorexií). Atmosféra, která zde panuje, se mi zdá velmi
depresivní. Dny tu ubíhají pomaleji než roky…
Nežijeme tu však jen my tři. Například se tu nedávno objevil děd Vševěd, protože se v jeho zlaté hřívě
objevil šedivý vlas. Nemůže se s tím vůbec vyrovnat, a tak chodí každý den na terapii. Neusmívá se stejně
oslnivě jako v té pohádce, naopak se mračí a někdy z jeho očí kanou i velké zlaté slzy. Nebo třeba Jiřík. Ten
trpí schizofrenií, protože za ním nikdy nepřišla babička s hadem v košíku. Navíc ještě pořád slyší hlasy - vůbec
se s ním nedá vést rozumný dialog. Občas taky do našeho pokoje vtrhne Popelka. Nevím, jak se tomu říká, ale
pořád chorobně uklízí. Má nezúčastněný výraz, skoro nikdy nemluví (jen sama k sobě, když uklízí) a třesou se jí
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ruce. Bohužel to často odnesou mé bačkory a já je potom alespoň hodinu hledám.
Málem bych zapomněl na Šípkovou Růženku. Léčí se tu s únavovým syndromem, neustále polehává a tváří
se znuděně. Začala se tu léčit dříve než já, ale její zdravotní stav se nijak nelepší. Usíná téměř všude, jenže ne
po píchnutí do prstu, avšak nezávisle na svých zraněních. S Hloupým Honzou tu mají taky hodně starostí. Je tak
líný, že už ani nevstává z postele. Asi nejvíc se baví právě s princeznou, dalo by se říct, že se mu líbí. Růžence
totiž nevadí, že se Honza pořád jenom válí, protože to tak dělá taky. Osobně tento pár nevyhledávám, protože
usínají vždy, když se s nimi bavím. Z místnosti se za chvíli ozývá chrápání. Jinak se tu v léčebně doslova rozléhá
ticho. Ohlušující ticho. Tupé ticho, co Ti zní v uších ještě dlouho.
A jak se vlastně máš ty? Stále nosíš červenou karkulku na hlavě? Pořád chodíš za babičkou na svátky? Chtěl
jsem Ti poslat domácí bábovku, bohužel se mi zatím nepodařilo vetřít se do kuchyně. Až mě propustí z LÚPPP,
mohli bychom se více stýkat. Moc bych si to přál. Například každou neděli u Tvé babičky. Nepřemýšlí náhodou
Tvoje babička o domácím mazlíčkovi? Odepiš mi, prosím, co nejdříve. A doufám, že už se na mě nezlobíš.
Měj se, jak nejlépe to jde
Tvůj vlk
(Kateřina Krajová, 1. B)

Mouchy
Popatři, tam v houští pod skalou,
pranic tě tam nezaujalo?
Cožpak tě nelapil ten čpavý dech,
prohnilých ostatků poslední vzdech,
smrdutý nářek zkroucených údů –
vlní se, škvíří, propadáš bludům?
Že by snad tíha té příčiny nejasné,
že by snad povzdech, když světélko pohasne?
Že by tam v houští pulzoval duch
mokvavých ostatků; chorobný ruch –
že by snad záchvěv poslední vzdoru?
Nikoliv, popatři, pohleď tam dolů!
Sají a lízají, prohnaně, lačně,
moku a likvoru holdují v mračně.
Připijí na počest vítané smrti,
nestoudně pod skalou vrtí se, vrtí!

Matouš Pavlík
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Michal Krčmář
Michal Krčmář je slavný český reprezentant v biatlonu. Je mu 26 let a patří mezi světovou špičku.
Za svůj největší úspěch považuje 3. místo na světovém poháru v Ruhpoldingu ze stíhacího závodu.
Určitě má celou svoji kariéru před sebou a my doufáme, že se mu bude dařit ještě lépe než doteď. Na naší škole
je mnoho talentovaných sportovců a tady máte důkaz, že i z obyčejných nadšenců do sportu můžou být úspěšní
reprezentanti. Moc děkujeme za rozhovor a budeme držet palce v dalších letech.
1. Kdy a jak ses dostal k biatlonu?
Bylo to přes mého otce a začínal jsem s biatlonem v 5.
třídě na základní škole, ale takový ten úplný počátek
byl ve 13 letech v Letohradě.
2. Co považuješ za svůj největší úspěch?
Když to budu brát po sportovní stránce, tak je to
určitě letošní třetí místo v Ruhpoldingu ze stíhačky.
Ale musím říct, že člověk je spokojený i se spoustou
závodů, kdy člověk není třeba v popředí. A i spousta
štafetových závodů, co jsme absolvovali s kluky ve
„svěťáku“ nebo na mistrovství světa, byla dobrá a bylo
v nich plno adrenalinu a emocí, takže i to bylo super.

4. Máte v reprezentaci dobrou partu?
Určitě! Já si myslím, že to je základ našeho úspěchu,
protože s lidmi z biatlonu trávím 10 měsíců v roce
a pokud by tam byly nějaké věci, co by neseděly, hádali
jsme se nebo si nepřáli, tak by to nešlo vydržet. Je to
opravdu velká část roku a máme to nastavené tak, že
tam máme mezi sebou nastavenou upřímnost, občas
si vjedeme do vlasů, něco si řekneme, ale dobrý. Den
dva je člověk trošku naštvaný, ale poté to vyšumí a je
to lepší než se pomlouvat za zády.
5. Kam bys to chtěl ve sportovní kariéře dotáhnout?

3. Biatlon je zimní sport máš nějaký protipól na léto?
Je to fotbal. Hrál jsem ho do 5. třídy a je to taková
moje část relaxace, když chci vypnout biatlon,
tak si pustím fotbal, kouknu se na něj a vypnu.

Každý má cíl na olympiádě. Ale jak říkám, mě u toho
sportu naplňuje, že něco dokážu, že jsem sám se
sebou spokojený, že se mi něco povedlo. Takže se
nestresuji ani si nechci dávat nějaké cíle. Dělám ten
sport, protože mě baví. Je to i příjemné zaměstnání,
dělám to, co mě baví, a dokážu se tím i živit, což je
jedno velké plus.

Na oživení prostého rozhovoru jsme zde zakomponovali něco trošku odlišného. Přichystali jsme
různé dvojice ne jenom ze sportu, nýbrž z každodenního života. Michla si vždy musel vybrat, zde
trošku odhaluje i jaký je on sám.

střelba – běh
zima – léto
snowboard – lyže
fotbal – hokej

animák – hraný
klasická – moderní hudba
titulky – dabing
film – divadlo
Eliška Šedová
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MS v hokeji 2017
Kolín nad Rýnem a Paříž se na cca 14 dní staly
hokejovými městy. Od 5. května do 21. května celý
svět sledoval nejlepší mezinárodní turnaj konaný
jednou za rok. Kolínská Lanxess Arena s kapacitou
18 500 diváků nezklamala a nepodporovala pouze
svůj národ, nýbrž dobrý hokej. AccorHotels Arena
umístěná v Paříži s velikostí 15 000 míst byla menší.
Ale za to bylo všechno víc slyšet.
Každý hrdý Čech ví, že jedině my jsme v celé historii
ledního hokeje dokázali získat tři tituly mistrů světa
v řadě tzv. „zlatý hattrick“. Ano, ani hokejové velmoci
Kanadě se to ještě nepovedlo, ale právě tady se to
mělo změnit. Kanada začala svoje dobývání v roce
2015 v Praze, kde vyhrála. Roku 2016 se opakovala
stejná písnička. A zde se mělo vše završit. Povedlo se?
Nechme se překvapit.
Ve skupině A se představilo Německo, takže
nemusím říkat, kde se odehrála. Na většinu zápasů
domácího mužstva bylo vyprodáno a po celý cyklus
základních skupin zde byla výborná atmosféra.
Skupina B byla pro nás důležitější. Naši se v Paříži
hrdě a statečně prali o každý bod, úspěšně. Boj
o poslední postupové místo byl velký. Nakonec
bohužel pro Galského kohouta i smutný.
A přišly rozhodující zápasy! Čtvrtfinálové duely
rozhodnou, jestli bude šampionát úspěšný, či nikoliv.

Naši svedli urputný boj se svým největší soupeřem,
avšak bohužel neúspěšně. Rusko vyhrálo 3:0 a my
tak odjíždíme opět bez medaile, tu jsme nepřivezli už
dlouhých pět let, což je nejdelší čekání v historii.
Do finále postoupila světová velmoc a „tre kronor“.
Kanada měla jediný cíl a Švédsko mělo ve svém kádru
mnoho hvězd z NHL, takže zápas měl přinést hokej
té nejvyšší úrovně. A stalo se. Utkání dospělo až
k samostatným nájezdům, kde už je to o štěstí. To se
přiklonilo k evropské zemi a mohly začít bujaré oslavy.
Javorové listy odjížděly zklamány.
I když jsme určitě nedopadli podle představ
šampionát byl zajímavý, přinesl skvělý hokej a spoustu
zážitků i úsměvných momentů. Příští rok se stěhuje
do Dánska a opět je už velmi očekáván.
Eliška Šedová

Zdravá grilovačka
Když se mi pod ruku dostal tento návrh, celkem mě vyděsil, jelikož
sama jako vegetarián grilovačkám holduji spíš v případech, kdy se toho
tolik negriluje. Stejně si občas ale dopřeju kousky ohořelé mrkve či
cukety, co náhodou nespadnou z plechu přímo do grilu, ale na tácek. Pro
milovníky zeleniny doporučuju marinádu z olivového oleje, bílého pepře
a husté sojové omáčky. Popřípadě můžeme přidat sušenou papriku nebo
rajčata. Zeleninu necháme naloženou cca půl hodiny a poté grilujeme.
Nedávno jsme přišli na další skvělý recept, jen tak náhodou, když jsme
koupili žlutý meloun a rozhodli se ho rozmixovat. Do melounu vykrojíme
otvor a tyčovým mixérem rozmixujeme jeho vnitřek. Zřejmě by nemuselo
být špatné vyplnit slupku nějakým ovocem, například malinami nebo
jahodami, starším z vás jistě bohatě postačí třeba vodka.
Ve stejný den jsme se také pokoušeli o čokoládové fondue, jenže
za složité považuji už samotné zapálení kahanu aka ,,džinovy lampy”.
Čokoláda v mém případě skončila všude kolem, jen ne na ovoci. Proto
bych tento nápad doporučovala pouze do rukou zkušených chemiků.
(A pak, že nám ta škola k ničemu nebude…)
Tereza Barnová
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ANO 2011
Poznámka: Psát o hnutí ANO jako samostatném je velmi obtížné, protože se v něm všechno točí kolem
jediného muže, Andreje Babiše. Babiš je velmi kontroverzní člověk. Pro mnohé je ale skvělý politik, který
Česko, jak on říká, očistí od zkorumpovaných politiků a jiné pakáže. Za sebou má velké množství skandálů, které mu
však nikdy neuškodí. Proč? Pro lidi jsou kauzy jako korunové dluhopisy nebo Čapí hnízdo jen těžko srozumitelné.
Neuškodí mu ani fakt, že byl společně s Miroslavem Faltýnkem vydán Poslaneckou sněmovnou k trestnímu stíhání za
podezření na dotační podvod související se stavbou farmy Čapí hnízdo. Jeho voličům nevadí ani to, že Babiš a ministr
spravedlnosti Pelikán obviňují policii z „účelového ovlivňování“ voleb. Navíc v květnu byl premiérem vyhozen z vlády
a tak může vesele hrát svou roli mučedníka a v říjnu s přehledem vyhrát volby. ANO, bude líp! O.N.

Vznik: 2012
Předseda: Andrej Babiš (od 2012)
Volební výsledek (PS) 2013: 18,65 %
ANO 2011 je české politické hnutí založené v květnu
2012, které navazuje na dřívější občanské sdružení
Akce nespokojených občanů. Zakladatelem, předsedou
a majitelem je Andrej Babiš. Člověk, který si před parlamentními volbami v roce 2013 koupil jednu velkou
mediální společnost MAFRA, do které patří mimo jiné deníky MF DNES, Lidové noviny, Metro, 5+2 dny, weby
idnes.cz, lidovky.cz, nebo rádio Impuls a televize Očko.
Hnutí ANO šlo do voleb poprvé v předčasných volbách 2013 a skončilo těsně druhé za ČSSD s vysokým
ziskem hlasů. Společně se sociální demokracií a lidovci sestavilo vládu. Straně se za vládní období například
podařilo prosadit elektronickou evidenci tržeb, i přesto že jejím cílem bylo prosazovat více podpůrné prostředí
pro podnikatele a živnostníky a podpořit růst zaměstnanosti.
Začátkem léta Andrej Babiš uvedl svoji knihu O čem sním, když náhodou spím, se kterou právě objíždí Česko.
V knížce sní o lepším Česku v roce 2035. Babiš chtěl původně po volbách snížit počet poslanců i ministrů,
zrušit Senát, kraje i obecní zastupitelstva a prosadit přímou volbu starostů a primátorů. Oproti knize ale vypadá
představený volební program na nadcházející volby dost střídmě. Místo zrušení Senátu už chce do něho pouze
zavést jednokolové volby a zredukovat počet ministerstev z 16 na 13. Chtěl by snížit daň z příjmu u fyzických
osob na 19 a 23,35 % z hrubé mzdy, zvýšit platy učitelů na 150 % průměrného platu a do roku 2021 postavit
280 km nových dálnic. Hnutí ANO by rádo u masa, mléka, másla, chleba, ryb, ovoce a zeleniny snížilo sazbu
DPH z 15 na 10 %.
Ondřej Nechvíl

Poznámka redakce: Tímto obrázkem se nechceme nikoho dotknout či se mu vysmívat (kromě samotného bývalého
pana ministra), každý má právo se u voleb svobodně rozhodnout a našim cílem není váš názor jakkoli ovlivňovat.
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Zápisník zapadlých XXXIX

Jan Skácel

Od hudby v minulém čísle nejdeme
zase tak daleko: k poezii. Už jsem se jí
věnoval v jednom z prvních Zápisníků
(Bohdan Jelínek), ale to je dávno … Ještě
dávnější jsou pak vůbec doby, kdy poezie
ve společnosti něco znamenala, kdy se
do památníků vpisovaly verše, kdy
na podstavci pomníku stál básník, kdy se
o pobledlých studentech kradmo šeptalo:
„On píše!“. (Všechna čest současnému
Gympláku, že se v něm tu a tam trocha
poezie najde.)
Za zlatým věkem poezie však musíme
dál než jen do doby našich pradědečků;
skoro na sám počátek. Jděte na obzor
dějin, k prvním literárním textům,
k nejstarším zdrojům naší kultury –
a najdete ji tam, najdete ji, jak vládne. Filologický sborník Původ poeziei například sleduje starou poezii
čínskou, indickou, řeckou, římskou, staroirskou, anglosaskou, severskou, židovskou či křesťanskou.
„Původním projevem smyslu v jazyce je zpěv a vyprávění,“ říká Zdeněk Neubauerii. A podobně i Přemysl Rut
volá „po časech, kdy zpěv a vyprávění patřily neodmyslitelně k sobě“iii.
Naivně bychom na začátku čekali primitivní jazykové útvary typu „Kopčem držet oštěp“. Místo prózy
v holých větách ale nacházíme poezii složitou tak, že jí málem nestačíme, jen zkuste otevřít Homéra! Není to
chtěná konstruovanost: promlouvá tam jak významová stránka jazyka, tak zvuková – rytmus, melodie,
barva.
Asi nejpodstatnější je, že básnická tvorba nebývala vnímána jako svévole jednotlivce, ale jako výraz božské
inspirace, vnuknutí Múz nebo projev hlubších vrstev skutečnosti; básník nebyl tak úplně autorem, možná
spíš svědkem a prostředníkem vznikajícího vyjádření.
Až zase novověká roztržka mezi objektivním a subjektivním vykázala poezii do oblasti nezávazného
a libovolného (řekli jsme minule něco podobného o hudbě). Novověký básník tvoří „sám za sebe“ a může
veršovat jak chce, ovšem za tu cenu, že jeho dílo vposledku nic neznamená. Leda, že by si byl závaznosti
svého psaní vědom.
básníci básně neskládají
báseň je bez nás někde za
a je tu dávno je tu od pradávna
a básník báseň nalézá
To napsaliv právě ten, o kterého mi tu půjde: básník Jan Skácel (1922 – 1989). Nazývat ho zapadlým je asi
přehnané, vždyť je to autor z nejuznávanějších, pronikl do čítanek, ba dokonce do letošní státní maturity!
Tak dobře: kdo ho tedy čte, kdo ho zná, kdo si jeho verše po nocích opakuje?
Dostal jsem se k němu záhy během studia na fakultě, to už sice nežil, ale jeho sbírky po revoluci houfně
vycházely. Někdo to s sebou vozil na vandry po jižní Moravě – a tam právě Skácel patří.
Jsou autoři, kteří by mohli tvořit kdekoliv; kosmopolité, nezakotvenci, lidé beze smyslu pro konkrétní kraj.
Naopak jsou ale takoví, které nelze od krajiny vůbec oddělit, a básníci k nim většinou patří – jak nebýt citlivý
ke svému okolí. „Pěvec rodné hroudy“ zní jako nejhorší klišé, ale právě nejhorší klišé s největšími pravdami
těsně sousedí. Skácel je tedy básníkem jihomoravským. Díky němu pochopíme Moravu – a Morava nám
zase umožní chápat jeho.
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Hle jižní Morava kraj meruněk a vína
a Janíčka tu v písni zabili
a u jezírka blízko Podivína
střevíček bílý víly ztratily
A kdo se do luk vydá stane u té vody
po které pluje leknínový květ
jako hrst sněhu jako tělo víly
a němá pověst starodávných letv
To je možná Skácelovo nejvýznamnější téma: minulost, dětství, dávné časy. Morava je tu zemí bývalou – ale
bývalou teď! Snad odedávna byla bývalá, mohl by napsat.
A přitom se o ní dozvídáme věci, co by mohly stát … třeba i v učebnici přírodopisu:
V září, když kořen v zemi uhnije
a podzim píská na psí kost,
po stepi vítr žene katránový keř,
tak začíná báseň Třmenyvi ze sbírky Crambe tataria. Reálné se tu prolíná s bájným až k nerozlišení, jsme tu
(zase?) v době, kdy odděleny vůbec nejsou.
Dal by se vytvořit slovník klíčových Skácelových motivů. Pořád dokola tu jsou jabloně a růže, déšť
a studánka, větve a havrani, luna a tma, noc a koně, housle a víno, ticho a čas - a zajiček stažený z kůže.
O moc víc se tam ani nevejde, Skácel je málomluvný, jeho básně jsou miniaturami, kdepak eposy, hledá se
jen to pravé slovo. A když se najde, napíše se – a co na tom, že už bylo několikrát s obměnami napsáno, tak
to přece chodí!
Jeho výroky připomínají často přísloví (tlučení na výra je slovovii; nebude pokoj, dokud neodletí divoké husy viii;
potmě je tolikrát lítoix; je chvíle, která půlí krajinux; okolo chodí pešek, a kdo je hloupý, tak se neohlédnexi; kolébka řeči
nemá dnoxii; kolikrát za den pozpátku se smrákáxiii; ve vodě čas je rozpůlenxiv; pravda je jako kovat býkaxv) zaříkávání
(a také moudrost abych znal a od sebe to rozeznalxvi; kdo zahraje to kdo to zazpíváxvii) , dětská rozpočítadla, příběh
vyřčený několika slovy, dokonce hádanky …
Jako by hříva byly kořeny
a tělo koně vyrůstalo z hlavy.
(Z lesa je znám, ty zasažené bleskem
a černé po boku.)xviii
… občas je inspirací nonsens:
Na břehu tiše splývajících ptáčků
ležela pravda
snadná jako smích.
Nebylo,
co by zasloužilo lež
na břehu pěnkav zvolna plynoucích.xix
Nejvíc se mu – podle mého soudu - daří prostá čtyřverší, nabažit se jich nemůžu:
je slyšet vůni stůně růže
a vítr usnul znaven v seně
měsíček jako malé slůně
po nebi chodí obráceněxx
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To by mohlo být kritériem opravdu dobré, inspirované poezie: když ve vás ty verše působí, zasáhnou vás,
změní vás …
stará noc přišla netopýři
létají nízko tma kůň vraný
potřásá hlavou luna pije
z rybníčku pro dva hastrmanyxxi
… když si je musíte znovu a znovu opakovat:
vzpomínka na Chagalla noc
tři slepí muzikanti hrají
na jedněch houslích na šalmaji
a křičí hvězda o pomocxxii
Nejspíš to známe s písničkami, teď nemyslím jen ty vtíravé melodie, co nám protivně bzučí v hlavě, ale ty,
které si i posté zpíváme s divokou radostí. Sám Skácel je takto zhudebněn, Pavlica ho zpívá spolu
s Hradišťanem; nějaký čas jsem si nemohl zvyknout, ale bez některých melodií bych se už neobešel, znáte je
taky? Stále jsou naši mrtví s námi a nikdy vlastně nejsme samixxiii … voda má / voda má rozpuštěné vlasyxxiv …
Úkolem, na němž mi mimořádně záleží, je vyhledávat spřízněné okolnosti: určitému textu náleží vhodná
krajina, místo, doba roční, doba denní, nápoj … Některé se nabízejí ihned, nalezení jiných může být
tvrdým oříškem.
Nad asociacemi k dílu Jana Skácela si lámat hlavu dlouho nemusím: jižní Morava, od návsi po humna (ale
občas i zapadlejší městská čtvrť!), léto, večer pomalu přecházející v noc, víno. Blíží se letní večery, můžeme
navázat na to, co Skácel znal a rozpoznal; s létem k nám přichází jih, s létem k nám přichází obrat
ke kořenům, čas zrání a čas přemítání.
Pavel Holásek
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