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SLOVO ÚVODEM
		
Nikdy by mě nenapadlo,
že budu sedět u svého počítače, psát
slovo úvodem a pracovat na celém
vydání dalšího Gympláka. Ani ve snu
jsem nepřemýšlela nad tím, že bych
se někdy stala tím člověkem, na němž
to celé stojí - a helemese! Jelikož
valnou většinu naší redakce, včetně
šéfredaktorky, už brzy čeká maturita,
požádali mě a Péťu, (jakožto ty, kterým zatím tolik neteče
do bot), abychom se tohoto čísla ujaly. A my na to kývly.
Daly jsme se do toho s plným nasazením, stanovily termín, kdy chceme všechny články na stole,
navymýšlely desítky různých nápadů na příspěvky
a nové rubriky, stáhly si speciální program pro úpravu
časopisu,… a nic se nedělo. Když jsme potom v den
uzávěrky s hrůzou zjistily, že máme na mailu všehovšudy
jeden jediný článek, prvotní nadšení trochu opadlo.
Přišly jsme na to, že být „šéfredaktory“ není žádný
med. Ano, zní to dobře. Ano, připadáte si důležitě. Ale tím
to končí. Netušily jsme, že ostatním redaktorům musíme
v průběhu příprav napsat tak pětkrát a doslova od nich
vyzvídat, co píšou a kdy to přibližně dodělají. Neměly
jsme ponětí o tom, kolik mailů a zpráv na facebooku
si budeme muset vyměnit, abychom se vůbec někam
dostaly. A nejvíc nás překvapilo, kolik hrnků kávy jsme
schopny do sebe za jediný den dostat, abychom si samými nervy nevyškubaly vlasy, a jaká to bude „piplačka“.
Dát dohromady jediné číslo nás stálo opravdu nemalé úsilí a nejednou nám hlavou proběhla
myšlenka „Jak to ta Marky mohla zvládat úplně sama?“.
Každopádně
to,
že
nového
Gympláka
právě držíte v rukou, dokazuje, že všechno
jde, když se chce. A my opravdu chceme.
Přejeme vám příjemné počtení a doufáme,
že se vám první číslo Gympláka pod naší taktovkou bude líbit. No a teď nezbývá nic jiného, než celý
koloběh odstartovat nanovo, abychom se brzy
mohly pochlubit dalším číslem! (A nádhernou pleší.)
Za celou redakci Gympláka
Kristýna Klazarová a Petra Wollmannová
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Vážení profesoři,

vykašlete se už na ty motivační dvojky!
Máme to úspěšně
za sebou! První pololetí je za
námi a nám nezbývá než se
po hlavě vrhnout do druhé
části školního roku. Dřív jsem to
nevnímal jako něco zvláštního.
Všem prý stejně záleží až
na konečném vysvědčení.
Pololetí jen jaksi připomíná,
že bychom se měli začít snažit.
Alespoň tak tomu bylo doposud. Letošní rok se vše změnilo.
S nástupem do osmého
(a doufejme posledního)
ročníku gymnázia se většině
budoucích
maturantů
poněkud posunuly hodnoty a změnily cíle (více
ve článku Z deníku maturanta
na str. 9) Vždy opomíjené pololetní známky některé z nás
letos nenechaly chladnými.
Na mnoha vysokých školách
totiž berou v potaz i prospěch
z vybraných předmětů – a to
nejčastěji z druhého pololetí
v prvním, druhém a třetím
ročníku a z prvního pololetí
čtvrtého ročníku.
Z prvního pololetí čtvrtého
ročníku? Ok. V hlavě jsem
okamžitě přepnul z módu
„překodrcám první půlrok
a pak se začnu snažit“
na „budu se snažit a potom
už mi bude všechno jedno“.
Od září do konce ledna jsem
tedy vynaložil takové úsilí,
abych dosáhl co nejlepších
výsledků. Podařilo se. Oficiálně
tedy mohu vypustit veškeré

starosti s hodnocením.
Když jsem držel v rukách
své vysvědčení a bleskově prolétával očima udělené známky, na chvíli jsem se zarazil.
Z předmětu, ve kterém jsem
měl čistý průměr 1,50, jsem
byl ve výsledku hodnocen
chvalitebně. Vím, že výsledná
známka se skládá i z aktivity
v hodině, plnění domácích
úkolů a podobných, s prominutím, nesmyslů. Pokud
považujeme
gymnázium

“Student je
spíš rozmazlený
kocour.”
za přípravu na vysokou školu,
jak nám celou dobu kantoři
tvrdí, zajímalo by mě, jak
mé hodnocení na VŠ ovlivní,
když se budu na přednáškách
hlásit a když budu plnit
doporučené domácí cvičení.
(V tomto konkrétním případě
nehodnotím nabyté znalosti,
ale pouze výslednou známku.)
Stejně jako v mém případě,
mnoho pedagogů uděluje
studentům v prvním pololetí horší známku jako motivaci pro další půlrok. Povím
Vám teď jedno malé tajemství. Student není jako cvičený
pes, který si poté, co dostal
výprask, uvědomí, že nejspíš
nebylo správné rozcupovat

všechny bačkory a že už by
to příště neměl dělat. Student
je spíš rozmazlený kocour.
Můžete mu říkat, co chcete,
stejně si bude dělat věci
po svém. Neříkám, že mi to
přijde správné a rozhodně
nehájím zájmy lenochů
a povalečů. Snažím se jen říct,
že by se mělo známkovat podle
testů, zkoušení a opravdových
znalostí, které žáci mají.
Pokud někdo nedává pozor
(nesmí tím samozřejmě rušit
kantora) a nenosí domácí
úkoly, je to jeho věc. Jestliže
to nepotřebuje k tomu,
aby perfektně zvládal látku,
nevidím důvod nutit ho. Proto
Vás, vážené profesory a profesorky, žádám, zvažte své
příští hodnocení. Známkujte
uvážlivě a spravedlivě. Známka
má odpovídat výkonu v daném
pololetí. Proto mi připadá
jako absolutní nesmysl říct:
„No, Martinko, já ti teda dám tu
jedničku, ale v příštím pololetí
budeš mít u mě veliké mínus.“
A prosím, vykašlete se už
na motivační dvojky. Pokud se
student chce něčemu naučit,
nepotřebuje jako motivaci
zhoršit známku v pololetí,
obzvlášť snaží-li se kvůli přijetí
na vysokou školu.
Petr Janota
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Japonské
okénko

Japonsko je velmi zajímavá a bohatá země, na kterou bohužel
v žádných hodinách ve škole není čas a o které se učíme jen
minimálně. Proto bychom vám společně chtěly představit základy
japonského jazyka, různé zajímavosti a přesvědčit vás, že za japonskou kulturou nemusíte letět tak daleko.

SLOVNÍČEK

Určitě začneme základními frázemi, které se vám budou nepochybně
hodit. Nejdříve bych ale chtěla říct něco o systému slovníčku. Najdete
zde, jak se daná slova píšou v japonské dvojslabičné abecedě hiraganě
(jeden znak představuje buď jen jednu samohlásku, nebo souhlásku
a samohlásku), jak se píšou v latince a samozřejmě překlad. Dále bych vám
chtěla přiblížit užití slova ve větě či situaci. Osobně dávám u japonštiny
přednost anglické transkripci, díky které najdete názvy filmů a seriálů na
všech cizokrajných stránkách.
V závorce však najdete i český přepis, ve kterém lépe vyzní čtení slov.

Ohayou [ohajó]

Ahoj (pozdrav při příchodu)
Ohayou gozaimasu = dobré ráno
Konnichiwa [koničiva]
Dobrý den
Na konci je znak pro ha, ale čte se wa
Sayounara [sajónara]
Sbohem
Loučení na delší dobu
Genki
Zdraví
Ogenki desuka = Jak se máš? Genki desu = Dobře.
Hajimemashite [hadžimemašite]
Těší mě
Pouze jako pozdrav při prvním setkání

FILM – SAMURAJSKÝ PUDINK
Tato příjemná, lehce romantická komedie z roku 2010 patří mezi mé velmi oblíbené japonské filmy. Věřte, že příběh o samurajovi, který se ocitne v moderním Japonsku, vás nejen
pobaví, pohladí na duši, ale zároveň se pak budete cítit, jako kdybyste vyjedli půl cukrárny.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
...v Japonsku se jezdí vlevo?
...abyste mohli získat povolení na stálý pobyt v Japonsku, musíte vystudovat vysokou školu?

Zdroj obrázku: http://www.csfd.cz/film/278452-samurajsky-pudink/
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Veronika Motlová

Divadlo Kjógen
Pokud toužíte okusit atmosféru japonské kultury na vlastní oči,
nemusíte létat přes půl světa. Díky dlouholetému zájmu Čechů o Zemi
vycházejícího slunce, máme v naší republice věci, o kterých by si mohli
nechat ve zbytku světa jenom zdát. Například kjógen.
Divadlo kjógen v Japonsku prodělalo největší rozmach ve 14. století.
Původně sloužilo pro pobavení diváků mezi vážnými hrami žánru nó*.
Hraje se i dnes, kromě Japonska také například v Americe a u nás.
Malé divadlo kjógenu patří mezi světový unikát - hraje jako jediný
soubor tradiční japonské hry v českém překladu, takže jazykové bariéry
se rozhodně bát nemusíte. Kjógen se vyznačuje především typickým
stylem chůze a přednesu. Ten může být pro diváka, který obvykle tento
styl divadla nevyhledává, poměrně netradiční. Během představení,
jehož jsem se zúčastnila, ovšem nikdo neměl problém zvyknout si
do několika minut.
Pokud bych vás inspirovala k návštěvě, Malé divadlo kjógenu můžete
během března vidět 17. (Praha), 18. (Olomouc) a 20. (Brno). Rozhodně
za to stojí: nejen, že budete moct obdivovat talent a nasazení českých
herců, ale také tradiční japonské kostýmy a nestandardní humor,
mistrně přenesený z odlišného století i kontinentu.
* Vážné divadlo pocházející ze 14. století, které zpracovává hlavně historické
události a mýtické příběhy

Klára Chudá

zdroj obrázku: kjogen.cz

Legenda o Kappě
Nadpřirozených bytostí jókai, které v představách Japonců kdysi v Zemi výcházejícího slunce žily, je nepřeberné
množství, ovšem zdaleka nejznámější se nazývá
kappa. Nejnápadnějším znakem je jakýsi bazének s vodou na hlavě, v němž se skrývá zdroj
její síly. Kappa ale není žádný roztomilý vodník,
mezi její největší pochoutky patří okurky a lidské
maso. Často v příbězích topí děti a znásilňuje
ženy. Jako většina japonských nadpřirozených
bytostí neodolá sázce. Podle jedné
legendy vyzval kappu potulný samuraj k soutěži
v přetahování. Protože kappě nevěřil, přetahovali
se skrz stodolu, navíc na druhý konec provazu přivázal tažného koně. Nakonec v souboji zvítězil, ale zjistil, jak obrovskou sílu kappy
mají - přetáhnout tažného koně je těžký úkol
i pro několik desítek lidí.
Je ale jeden způsob, jak nad kappou zvítězit
- protože si kappy potrpí na vychování, stačí se
jim uklonit. Pokud vám úklonu opětují a vylije
se jim z otvoru na hlavě voda, máte vyhráno.
V některých oblastech se také říká, že mají citlivé
ruce a je jednoduché jim je oddělit od těla.
Pokud se vám to podaří, je možné, že vám kappa prozradí například to, kde se nachází obrovský poklad.
Klára Chudá
Zdroj obrázku: matthewmeyer.net
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Vlak
dospívání

Tento příběh jsem psala
do Pardubických střípků, což je
literární soutěž, která se konala na podzim
minulého roku. Měla jsem možnost vybrat si ze tří témat:
Co dokážou lidské ruce, Vlak (trať) vzpomínek nebo Kam
vedou koleje. Abych řekla pravdu, už od začátku se mi žádná
z možností nelíbila, proto jsem soutěž brala jako výzvu
a každé z témat pobrala z trochu jiného konce. Byla jsem
rozhodně překvapená, když jsem vyhrála druhé místo!
Posuďte tedy sami, jak jsem se s tím vypořádala.

Už tam skoro jsme. Páni, jak já se těším! Vykukuji
okénky vlaku i přesto, že vím, že nic neuvidím, výhled je
zatemněný, což mě dělá ještě nedočkavější. Čekala jsem
dlouho na tento moment, všichni mí kamarádi již dávno
dojeli a od té doby jsou šťastnější než kdy dřív. Už je čas
i na mě. Nejsem ta nejmenší a také chci zažívat zábavné
věci s těmi vyspělými.
Jsem ztracená ve svých myšlenkách, když konečně
zastavujeme, dveře se otevřou a já s nadšením vycházím
z dopravního prostředku. Nesměla jsem si s sebou nic vzít,
proto nemám plné ruce a vyběhnu jen bosa v květinových
šatech na sobě. Mé černé vlasy mi rozfoukává vítr a vsadím
se, že můj výraz odpovídá nedočkavosti, která mě svírala
po celou cestu. Hned jak mé oči zaregistrují, jak to vypadá
vně vlaku, malá světélka z nich ihned mizí. Okolo mě je
všechno, jen ne to, co jsem si představovala.
„Vlak z nástupiště 04 Dospívání odjíždí za dvacet minut,”
ozve se z malého nástupiště, jež má velikost psí boudy.
Nevidím žádné reproduktory, ze kterých by ohlášení
vycházelo, ale moje mysl mi říká, že si s tím nemám dělat
starosti, není to důležité, poprvé v životě je mi zakázáno
mnou samou přemýšlet o maličkostech. Utvrzuji se, že je
to v pořádku, nejspíše jen dočasné.
Krajina kolem se však provizorní nejeví, pokračuje dál
a dál. Jsou tu lidé, ale všichni jsou uspěchaní a vážní,
z jejich tváří nevyzařují žádné emoce, skoro jako by to
byli roboti. Myslela jsem, že to tu bude šťastné, zábavné,
na obloze ani jeden mráček, nové prostředí, kde je všechno
lepší, zatímco tohle byl přesný opak. Všude je zataženo,
nálada pochmurná, nevidím žádné rostlinstvo, jen lidi
v šedých oblecích, nedokáží se zastavit, v jejich hlavách
jsou čísla, nestihnou to včas. Nikdo si mě nevšímá, dokud
přímo ke mně nekráčí paní v černém obleku se strnulým
výrazem a ostatní tupé tváře se na setinu sekundy otočí
mým směrem a jako bych v nich našla v tu chvíli soucit.
„Nathallia, nemýlím se?” ptá se monotónním hlasem.
„Nemáme čas, rychle, nezdržuj se rozhlížením,” dodá, když
nijak neodpovídám. Otočí se na podpatku a mávne rukou,
abych ji následovala, a já to udělám. Nejdeme žádnou
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vyznačenou cestou, ale zdá se, že má neznámá paní přesně
daný cíl, ke kterému se soustředěně žene. Najednou jsme
ve spěchu i my. Přicházíme ke skupině striktních lidí stojících před třemi lůžky.
„Neotálej, lehni si, pan Lhář ti předepíše prášky,” povídá
paní.
„Ale já nejsem nemocná. Maminka mi dává léky, jen když
mi není dobře, teď se cítím normálně,” vyhrknu.
„Drahá Nathallie, musíš si uvědomit, že jsi rozbitá. Není nic,
co by doktoři nespravili - zlomená noha, zlomené srdce,
zlomený člověk. Věř mi, budeš ráda, že sis je vzala,” domluví
a zářivě se na mě usměje. Je to poprvé, co tu vidím úsměv
a konečně vím proč - nemá v puse krásné rovné zuby,
právě naopak, černé kameny, jež mě nějakým způsobem
uklidní a donutí mě si lehnout. Pan Lhář mi vypisuje medicíny, vitamíny, já přikyvuji. Nakonec mi dá tašku plnou
receptů a pilulek a já vstanu. Jsem zmatená, pokud mi to
však pomůže, nemám s tím problém. Následuji paní i dál,
tentokrát jdeme déle.
Trochu se odvážím a podívám se doprava. Vidím
spoustu odlišných lidí, jsou jiní než ti tady. Zdejší jim ale brání
v průchodu dovnitř. Divím se. Vypadají umučeně, smutně
a zoufale, ale stejně je nikdo nechce pustit.
„Proč sem ti za hranicemi nesmí?” ptám se omámeně paní.
„Nejsou my. Jsou jiní, my jsme dokonalí, nebo to alespoň
předstíráme. Oni se špatně narodili, je to jejich smůla.
Říkáme jim uprchlíci - chtějí něco lepšího, jenže jen utíkají,”
usměje se a ani se nezastaví.
„Můžu si s nimi vyměnit místo?” zeptám se náhle po chvíli
ticha. Možná se mi to tu nelíbí tolik, jak jsem předpokládala.
Oni tady chtějí být více, chci jim pomoci.
„Zbláznila ses?” vyjde z ní lehce zlomyslné uchechtnutí,
„nejsou perfektní jako ty, nejsou důležití. Neohlížej se
po nich.”
A tak to nedělám. Jdu smířeně dál a mé podvědomí
o zoufalství, které jsem ještě před pár setinami viděla,
pomalu zapomíná. Poslední střípky vzpomínky odlétají
v momentě, kdy s paní dojdeme k malému obyčejnému
šatníku. Vždy jsem se ráda převlékala, doufám, že to bude

příjemné a zábavné.
„Teď si vezmi tento oblek,” ukazuje na šatstvo, jež tu mají
všichni. „Musíš být stejná a nevybočovat. Smažeme tvé
originální nápady a názory neshodující se s určeným
míněním většiny,” oznámí mi a v mžiku již mám ústroj na
sobě. Cítím se jinak.
„Proč nemůžu mít vlastní oblečení a stanoviska?” ptám se
tupě.
„Ach! Samé proč! Jsi problémová, není-li tak? Myslela jsem,
že rozumíš tomu, že rozdílnost je špatná, originalita zabíjí
a odlišný názor nenápadně sžírá mozek. Copak nechceš být
dokonalá?” A zase ten její úsměv. Je to správné a najednou
nevím, z jakého důvodu se s ní hádám. Usměji se též - není
to báječné, když jsme stejní a perfektní? Sehraný tým, mí
spoluhráči přesně ví, co po nich chci, žádná překvapení.
I ona chápe, na co myslím, a mně hned dojde, že není
šťastná, jen spokojená.
„Poslední zastávka, drahoušku,” oznámí mi a já jsem
připravena vyrazit. Rozumím tomu, že pospícháme, není
čas, pomalu nikdo nechodí, všem tikají minuty. Do kopce
jdu ještě rychleji, naplňuje mě to, nemusím se dívat okolo,
abych věděla, že je vše na svém místě. Vystoupíme s paní
Záchranářkou - tak jsem se jí rozhodla říkat - na vyvýšené
místo, kde na nás čekají tři osoby.
„Představuji ti paní Mrchy. Chtěly si s tebou popovídat,
než odjedeš,” ukáže jejich směrem a já sebevědomě
předstoupím. Nic mi neudělají - proč by měly?
„Jsi hnusná,” vypálí na mě první z nich.
„Nepatříš mezi nás,” zasměje se další.
„Opravdu si myslíš, že tvé vlasy nevypadají jako mrtvé
medúzy?” přidá se i třetí.
„Nechceš raději zemřít?”
„Má pravdu, prokázala bys všem službu!”
„To tak smrdíš ty?”
„Jsi ošklivější než opičí zadek!”
Smích.

A v tu chvíli se probudím. Nic není dokonalé, jen rozbité, obzvlášť já. Paní Mrchy mluví, nepřestávají, ani když mi
z oči začínají téct slzy. Mají pravdu, nepatřím sem a nikdo mě
nedokáže opravit. Kráčí ke mně paní Záchranářka a podává
mi tašku. Hned ji poznám. Leží v ní spousta receptů a hlavně
pilulek. A tak je spolknu. Je to kouzelné.
Cítím se neustále hrozně, ale na navenek to nejde poznat.
Žádný pláč ani zamračený obličej, usmívám se, i když uvnitř
strádám. Hraji radost, cítím smutek, poznám mezi tím ještě
rozdíl? Je to jako volný pád, svoboda a strach, ale tentokrát
je ke mně připoutaný padák, již nelze otevřít. Paní Mrchy již
nemluví, paní Záchranářka pozoruje výsledky, pamatuje si
čísla.
„Vlak z nástupiště 04 Dospívání odjíždí právě teď, prosím,
dokončete nástup,” ozve se z neviditelných reproduktorů.
Rozběhnu se, jak nejrychleji to umím a snažím se vlak
dohonit. Zvládnu to, jen chci pryč! Nejsme dokonalí, je
nesprávné být stejným jako ostatní, nemám v úmyslu být jen
další panenkou v růžovém domečku, s kterou si bude někdo
hrát. Jsem téměř u dveří velkého dopravního prostředku,
když v tom zakopnu a spadnu. Skoro není nikdy dost.
…
„Nathalie, je čas vstávat drahoušku, musíš jít do školy,”
hlas mé matky mě probudí ze spánku. S trhnutím se
posadím a najednou to vím. Vlak mi ujel. Na nočním stolku
vedle obyčejné šedé lampy stojí krabička s léky, za okny
je pochmurno, jen další stejný den. Podívám se na mou
maminku stojící ve dveřích. Nevidím však její ďolíčky
ve tvářích, jež mě vždy tak fascinovaly. Její župan není tak
chlupatý, jaký byl dříve, nebo mi jen paní Záchranářka v mé
mysli rozkazuje, abych si toho nevšímala.
Maminka se na mě usměje a já rozumím tomu, čemu ona.
Napodobím její gesto a ona to chápe.
Jsem šťastná, smutná? Hraji to, či ne? Nevím, nepoznám
mezi tím rozdíl.
Liz Paulavets

Zdroj obrázku: foter.com
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SERIÁL, KTERÝ STOJÍ ZA TO
The
Last Ship

The Last Ship je drama, jehož děj se točí okolo úzké skupiny
lidí, konkrétně posádky americké bitevní lodi USS Nathan
James. Tu potkáváme ve chvíli, kdy končí několikaměsíční
cvičení daleko od civilizace, od rodin a v radiovém klidu. Když
se velení lodi na zpáteční cestě snaží opět spojit s domovským
přístavem, zjistí šokující novinu. Jako jedni z mála přežili
globální katastrofu v podobě rychle se šířícího a prudce
smrtícího viru, a jsou zároveň jedinou nadějí na záchranu
přeživších. Na palubě se nachází mimo jiné i Dr. Rachel
Scottová, která během mise sbírala vzorky a potají vyvíjela vakcínu. Společnými silami teď musí všichni celý proces dotáhnout
do konce. To vše na pozadí problémů jako nedostatek pitné
vody, propuknutí viru mezi posádkou, ruští piráti, vzbouřenci
nebo povstalci.

Proč seriál sledovat:
Prostředí armádního bitevníku a jeho útrob, kde rozhodně nemohlo být jednoduché natáčet, seriál zachycuje
naprosto bravurně. V několika záběrech má člověk stísněný pocit, jen se na to dívá. Zpracování postav . Ať už se
jedná o kapitána Chandlera, charismatického a nebojácného vůdce v podobě Erica Dana, Dr. Scottovou, pohlednou, inteligentní a sebevědomou lékařku ztělesněnou Rhonou Mitra, nebo Texe, humorem oplývajícího a akci
milujícího bojovníka, kterého ztvárnil John Pyper-Ferguson. Asi tak do poloviny mi příběh nepřišel nijak zvlášť zajímavý, dokonce jsem
si říkala, co na něm
kdo může vidět.
Jenže pak se dostavilo ono napětí, emoce
a vážně se to rozjelo.
Jistě, americký patriotismus si tvůrci neodpustili, ale objevil se
v
takové
míře,
že se dal naprosto
v pohodě vydržet.
Akční scény jsou
skvěle propracované
a sestříhané. Nechybí
přestřelky, dočkáme
se
na člunech,
ve vrtulníku, na vodě i na souši. Paráda. Na druhé straně ani citová stránka neustupuje do pozadí. I když se jednotlivé postavy snaží tvářit sebevědoměji, i ony mají své problémy a ty pomalu vyplývají na povrch. No a navíc,
jako producent se představil expert na nabušené filmy Michael Bay. Ač poskytl jen finanční obnos, na natáčení
sem tam dohlížel. Výsledek prostě a jednoduše stojí za to.
Eva Lipenská
Zdroj obrázku: screenrant.com
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Z deníku
maturanta...
Dívám se na změny a raduji se. Dnes
nám odpadlo odpolední vyučování.
Paráda! Jedu o tři hodiny dřív domů.
Druhý den mě ale třídní učitel žádá
o omluvení zameškaných hodin. Sakra!
Zase jsem se podíval na změny 7. B
místo 8. B. Zvyknout si na to, že jste
v posledním ročníku, přijde někomu
snadné, já do nedávna ještě pořád
tápal. Co zásadního se změnilo?
Za prvé, máte zhruba polovinu
předmětů než předtím, ale zato jimi
trávíte více času. Ano, i takové pohromy
jako pět hodin matematiky týdně vás
čekají. (a to jen ty šťastnější z vás – ti,
co budou chodit na seminář matematiky, budou „trpět“ ještě další tři hodiny
navíc) A co že vám vlastně odpadne?
Stejně jako ve „třeťáku“ nemáte zeměpis
a informatiku, skončí i ve „čtvrťáku“
medicínské trio (biologie, chemie,
fyzika) a dějepis. Zůstane vám tedy
matematika, jazyky, čeština, tělocvik
a ZSV (filosofie) + vybrané semináře.
Za druhé, některé spolužáky za den ani
neuvidíte. Kvůli značné variabilitě rozvrhu (různé semináře, volitelné jazyky,

Za týden máte první scia, za měsíc
konec pololetí, v únoru odeslání
přihlášek na „vejšku“ (kdy někteří ještě
pořád neví, kam jít) a v květnu maturi-

“Dřívější každodenní
testy jsou tytam a vy si
připadáte jako
na dovolené.”
tu. Následuje krátký odpočinek a opět
se vrháte do hromady učení, abyste
v červnu úspěšně zvládli přijímací
zkoušky. Tak strašidelné, jak to popisuji,
to zase není. Když chcete, dokážete si
najít i volný čas.
Za čtvrté, nespíte. Dřívější úkoly
a referáty jsou směšně krátké oproti

Za páté, ujasníte si priority. Časem
si uvědomíte samotnou podstatu
učení. Proč že to děláme? Neučíme
se proto, aby naši rodiče byli spokojeni ani, abychom utišili učitele, který
nám říká, že dokážeme víc. Děláme
to pro sebe. A bude záležet jedině
na tom, co si ze svého studia odneseme
- jestli opustíme gymnázium s kusem
papíru, který vypadá, jako když musíte
za trest opsat stokrát slovo „Výborný“,
nebo odejdeme s poznatky, které nám
utkvěly v paměti, a pocitem, že naše
snažení přece jen mělo nějaký smysl.
A nakonec za šesté, užijete si. Čeká vás
stužkovací ples, maturitní ples, vánoční
besídka (kterou si uděláte sami, protože
jste prý už velcí na to, abyste ji měli

“Po maturitním plese
se většinou probudíte
a zjistíte, co všechno
musíte dohánět.”
skupiny a1/a2) se někdy se kamarádem
potkáte prvně až na obědě, ne-li druhý
den ráno v autobuse.
Za třetí, trochu si oddychnete
a pak zase nestíháte. Po náročném
třetím ročníku, kde se často musíte
učit i to, co nechcete, si v září myslíte,
že jste tu špatně. Dřívější každodenní
testy jsou tytam a vy si připadáte jako
na dovolené. Ne na dlouho. Po maturitním plese se většinou probudíte
a zjistíte, co všechno musíte dohánět.

maturitním pracím, vypracovávání místo školy) a spoustu dalších akcí,
maturitních otázek a čtení 20 knih kde si uvědomíte, že vám ta banda lidí,
k maturitě. Pokud jste předtím chodili se kterou jste vyrůstali, bude chybět.
spát pozdě, teď nebudete spát vůbec.
Petr Janota
(zdroj obrázku: foter.com)
(A to ještě pořád není vysoká škola, kde
„spánek“ představuje sprosté slovo.)
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Zápisník zapadlých XXXII

Sacks, Palouš, Eco:
Motto: „V zdraví a vědění je naše spasení.“

Poznání je dobrodružství

Vloni na jaře jsme se rozloučili s matematikem a filosofem Petrem Vopěnkou. Od té doby zemřeli ve vysokém
věku další muži, kteří za sebou zanechali pozoruhodné dílo.
Oliver Sacks (1933 - 2015)
Doktor Sacks byl neurologem, tedy lékařem poruch nervové soustavy, a to těch nejrozmanitějších. Pocházel
z Anglie, ale žil v New Yorku. O svých pacientech začal psát: ne suché lékařské zprávy, ale knihy srozumitelné,
až na pomezí beletrie.
Asi nejen já jsem byl nejprve ovlivněn knihou Muž, který si pletl manželku s kloboukem. Příběhy tam jsou krátké,
ale výrazné. Jako druhá byla u nás vydána Antropoložka na Marsu, tam už je kapitol méně, zato delších. V posledních
letech pak byla do češtiny přeložena značná část jeho díla.
Setkáme se u něj s širokým spektrem postav. Lidé bez paměti, bez identity, geniální autisté, potrhlí podivíni, zvláštní malíři a hudebníci, vzdělanci reflektující svou nemoc i negramotní prosťáčci, zázračné děti i starci
na sklonku života. Chirurg poškubávající rukama, mladík s čichem jako pes, dvojčata objevující závratně vysoká
čísla, slepý, jenž vidí i nevidí, žena, která ztratila
tělo.
Doktor Sacks se neukvapuje; snaží se každého
pacienta pochopit ne jako nositele běžné diagnózy, ale jako člověka s výjimečným osudem,
kterému je třeba pomáhat vnímavě, laskavě,
s rozmyslem. Léčba tu často souvisí s bilancováním a přehodnocením celého dosavadního
života.
Co víc: na své nemocné se nedívá jen jako
na lidi postižené, ochuzené, nedostatečné,
ale hledá – a často nachází – čím je nemoc obohatila, čím jim přispěla, v čem nad nás „normální“
vynikají. Mnoho z nich se stává umělci, někteří
se se svou nemocí sžívají a žili by bez ní neradi.
(Na obrázku je autistický malíř Stephen Wiltshire.)
A všechno to nejsou jen vyprávěné příběhy,
ale opakovaně promýšlené úvahy zacházející
do širokých kulturních souvislostí, ne sice přímo
filosofické, ale objevné, originální, inspirativní.
S Oliverem Sacksem prožíváme nemoc i zdraví jako cestu plnou zážitků.
Svůj autorský přístup neopustil ani jako pacient. V knize Na čem si stojím popisuje vlastní úraz a dlouhé uzdravování; a i ve stáří a během vážné nemoci psal sloupky vyhledávané čtenáři celého světa. Zemřel na sklonku
loňského léta.
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Radim Palouš (1924 - 2015)
Disent sedmdesátých a osmdesátých
let zahrnoval různorodé postavy: lidi
různých generací, různého vkusu, některé
politicky angažované, jiné pouze se snahou svobodně uvažovat (což vnímal režim
jako srovnatelné ohrožení). Když se potom
po revoluci dostala řada z nich na veřejnost
(konečně učili, publikovali, mluvili v médiích, kázali), byla to proti normalizační šedi změna srovnatelná s barevným
ohňostrojem. Raná devadesátá léta znamenala boom nezávislého myšlení, vycházely spousty báječných knih, objevila se
nejrůznější periodika, do různých institucí se dostali lidé institucemi nesvázaní. Slovo mělo tehdy velkou váhu, televizní
diskuse a politické projevy byly sledované, lidé se učili znát jména dříve umlčovaná.
V té době se stal ministrem školství Petr Vopěnka a rektorem Karlovy univerzity Radim Palouš.
Dospíval za války, byl aktivním skautem, pak studoval filosofii, ale po osmačtyřicátém roce mu bylo dovoleno věnovat se
pouze chemii. K filosofii (a pedagogice) se pak během života postupně vracel.
Na sklonku sedmdesátých let vznikla v Praze neoficiální skupina filosofů se zájmem zejména o Platóna, pravidelně se pak
scházela u Paloušů na Kampě a podle Platónovy Akademie si začala říkat Kampademie.
Radim Palouš nebyl jejím aktivním hybatelem, byl starší než ostatní účastníci, ale naslouchal, zapojoval se do diskusí
a vydobyl si neformální autoritu; položertem polovážně byl nazýván jejím scholarchou, tedy představeným školy. Psal
a mluvil málo; k roli usedlého mudrce by se to ani nehodilo.
Podobně pak v roli rektora UK, pokud se pamatuji, nevynikal nějakými převratnými reformami a ambiciózními programy,
ale vážnou snahou vrátit vysokému učení (a vzdělanosti vůbec) onu ústřední roli, kterou po staletí mělo. V těch letech se
mluvilo o ideji univerzity a o její obnově; velkovýrobna lidí s tituly se z vysokých škol začala stávat až později.
Palouš nebyl dosazen do čela univerzity „za zásluhy“; filosofie výchovy je jeho celoživotním tématem. Navazuje na
Platónovu péči o duši i na křesťanský archetyp „educatio“, je znalcem Komenského. Vzdělávání pro něj znamená jak účast
na kontinuitě evropské tradice, tak i možnost orientace v době (post)moderní, ve „světověku“.
Je přitom i myslitelem křesťanským. Jeho kniha o „učiteli národů“ nese název Komenského Boží svět – při pravé výuce
poznáváme skutečnost smysluplnou, harmonickou, k jednomu obrácenou. Rokování o roku se pak dotýká starodávného
rytmu našeho života v cyklu denním, týdenním, ročním.
Je-li tedy u Sackse dobrodružstvím nemoc a uzdravování, u Palouše jím může být škola.
Radim Palouš se dožil devadesátky a zemřel na podzim 2015.
P. S.: Během psaní mého příspěvku, 20. února 2016, zemřel i další významný myslitel, Umberto Eco. Znalec středověku,
moderních dějin, mystifikací, znaků a významů, spisovatel, vědec i publicista. Jistě se mu budu někdy příště věnovat
podrobněji. Eco by možná řekl, že většina dobrodružství je pouze vymyšlena, ale to neznamená, že nestojí za to se jimi
zabývat.
Pavel Holásek

Zdroje obrázků:
1) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Oliver_Sacks#/media/File:9.13.09OliverSacksByLuigiNovi.jpg
2) https://www.flickr.com/photos/wynnie/14686036046
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FILM
The
Revenant
Nedávno
nám
skončily jarní prázdniny a mě od poslední čísla našeho školního časopisu nejvíce
zaujalo drama od režiséra Alejandra
Gonzáleze Iñárritu - The Revenant.
Posledně jsem se zmiňovala o nominacích
na letošních Oscarech. V březnovém
čísle vám přinášíme speciál o tom, jak to
vlastně celé dopadlo.
Příběh je zasazený do prostředí Jižní
Dakoty v roce 1823. Hlavním hrdinou je
Hugh Glass - zkušený lovec, který vede
výpravu lovců kožešin, jež se ale nečekaně
zvrtla. Glass se tedy dostává do situace,
kdy bojuje o holý život. Do této role
byl obsazen herec Leonardo DiCaprio
a musím uznat, že to byla správná volba.
Předvedl opravdu vynikající výkon
a stejně tak i herci ve vedlejších rolích - Tom
Hardy, Domhnall Gleeson, Paul Anderson
nebo Will Poulter.
Při samotném natáčení měli kameramani mnoho problémů, protože se film
nenatáčel převážně na zeleném plátně,
samotné scény se točily chronologicky
a pouze za denního světla, aby bylo
nádherné prostředí co nejautentičtější.
Než ale stihli vše natočit, tak sníh v Kanadě
roztál, proto se celý tým musel přesunout
do Argentiny, kde se dotáčelo posled-

ních pár scén. Toto vidím na The Revenant
jako plus číslo jedna, jelikož mi záběry
připadaly opravdu autentické, až mi z toho
byla v kině zima.
Myslím si, že všechno to úsilí,
které do toho, jak herci, tak i celý štáb
dali, se odrazilo na výsledku. Takže pokud
jste tento snímek ještě neviděli, neváhejte
a určitě na něj koukněte.
Petra Wollmannová
(Zdroj obrázku: imdb.com, zdroj článku: csfd.cz)

Kino tipy na březen:
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Zdroj fotografie: http://static.newworldencyclopedia.org/
thumb/c/c4/Seneca.jpg/250px-Seneca.jpg

NA VLASTNÍ OČI
Žítkovské bohyně
Máte pevné nervy? Nevadí vám sedět tři a půl
hodiny v divadle? Jděte se podívat na drama
Žítkovské bohyně, které zinscenovalo Městské
divadlo Zlín. Čeká vás syrové představení plné
lásky, výčitek, tajemství i krutosti. Připravte se,
že až budete po třech hodinách odcházet, řeknete
si: „Sakra, to bych chtěl vidět ještě jednou.“
Co se hlavní dějové linky týče, předlohou je
stejnojmenný román Kateřiny Tučkové známé
především díky úspěšnému titulu Vyhnání Gerty
Schnirch. Sám jsem ještě neměl možnost knihu
přečíst, ale chystám se k tomu v nejbližší době.
Skvělá scénografie, nadlidské herecké výkony
a silný příběh. Vše se odehrává v pohraniční
oblasti zvané Moravská Kopanice, kde žijí tzv.
bohyně, ženy obdařené až magickými schopnostmi, za kterými se sjíždějí lidé z širokého okolí.
Ústřední postavou je Dora, poslední bohyně,
pátrající ve své minulosti. Hana Briešťanská, která
ztvárnila roli Dory, odhalila na jevišti nejen své
tělo, ale i duši. Výkon, který předvedla, se vidí
málokdy. Z divadla jsem odcházel s mrazením
v zádech.
Obchod, pole nebo i blázinec – v to vše dokázala Eva Jiřikovská proměnit autobusovou zastávku,
kterou použila jako základní kulisu. I přes neustálou proměnlivost scény se s tímto problémem
poprala statečně. Další rozměr dodala scéně více
než stovka hořících svící.
Pokud budete mít někdy možnost, určitě
zavítejte do zlínského divadla nebo kamkoliv, kde
budou zlínští hostovat. Rozhodně to stojí za to.
Petr Janota

zdroj obrázků: divadlozlin.cz
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LYŽÁK
2016
ve fotografiích
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1.A, 5.B, 2.B
a jejich zážitky

Foto: Eliška Lněničková, archiv 2.B, Jakub Šilar
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KNIHY
Pygmalion – George Bernard Shaw:
Ráda bych vám doporučila tuto knihu, jež patři do našeho katalogu
maturitní četby. Mnohé z vás kromě toho jistě oslovi i její rozsah
(cca 150 stran). Je to anglická divadelní hra, komedie, která se
odehrává v Londýně ve 20. století.
Kniha pojednává o jedné mladé, prostě květinářce a jejím životě,
který se naprosto změní po sázce dvou gentlemanů, již se rozhodnou naučit ji anglicky. Nechte se překvapit, jaké nečekané obraty
kvůli této sázce nabere celý Lízin život. V díle je také skvěle patrné
rozvrstvení společnosti, kde si bohatší myslí, že mohou dělat vše
pro své pobavení, a kde chudí možná mnohdy nejsou tak bystří,
ale mají city.
Kniha by vás mohla oslovit svým neotřelým humorem, nadhledem
některých postav a jednoduchostí děje. Osobně mě poučila nejvíce
tím, jaký dělá dobrý dojem na společnost, když člověk dokonale
ovládá svůj mateřský jazyk.
Myslím, že tato hra se největší obliby dočkala až v muzikálovém zpracování s názvem My Fair Lady.

Manon Lescaut – Vítězslav Nezval
Toto veršované drama se skládá ze sedmi obrazů, celá kniha
je krátká (zkrátka pokud budete mít dvě hodiny volného času,
tuto knížečku přečtete jako nic). Autorem původní Manon byl
Abbé Prévost, do češtiny jej přeložil a do podoby básně upravil
Vítězslav Nezval.
Ačkoliv se musím sama přiznat, že knihy, které obsahují verše, mezí
mé oblíbené nepatří, jelikož nikdy nevím, co tím autor chtěl říci,
Manon Lescaut mě velice oslovila, nejen tím, že je srozumitelná,
ale také velice kouzelná, nenásilná, vtipná a plná lásky. Dílo vypráví
o naivním rytíři, jenž miluje krásnou a přelétavou Manon a jenž si
mnohdy dle autorových slov připadal jak „zmoklá slepice“.
Na závěr vás na ni nalákám samotnými verši z knihy (pro představu
zde rytíř hovoří k Manon o tom, že jejich láska je důležitější
než bohatství):
„Pojď, Manon, pryč! Krásně to dopadlo!
				
Nač šperky! Peníze! Nač zrcadlo!
To všecko tvoji pravou krásu špiní!
Ty nesmíš chtít od lidí dobrodiní! …“

Angelologie – Danielle Trussoniová
Myslíte si, že mezi námi žijí andělé? A jsou dle vašeho názoru hodní, či zlí?
Tento fantasy román se vám to pokusí objasnit.
Pro představu: vciťte se do situace řádové sestry, jejíž obyčejný
život za klášterní zdí se zcela změní díky jednomu prostému dopisu,
který se zpočátku jeví, že se jí ani netýká. Hlavní postava mladá
Evangeline se postupně dovídá o původu své rodiny a původu sama
sebe, tím že skládá mozaiku z nalezených střípků.
Tato kniha vás okamžitě vtáhne do děje, zaujme vás neustálým rozkrýváním záhad mezi nebem a zemí. Mohla by oslovit především ty,
kteří rádi čtou o něčem, co se může zdát skutečným.
Zdroje obrázků: bux.cz, manonlescaut.wz.cz, ctenipomaha.cz
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Kristýna Kropáčková

Předávání Oscarů

2016

Již od roku 1929 americká Akademie filmového umění
a věd odměňuje ty nejlepší umělce v oblasti kinematografie
cenou, která je ve světě známá především pod přezdívkou Oscar.
Když se vrátíme v historii zpět o celých 88 let, zjistíme, že původně
neslo ocenění název Cena akademie za zásluhy (Academy Award
of Merit). Kde se tedy vzalo proslulé pojmenování „Oscar“?
Moudří už vědí, skrývá se za ním jméno zlaté sošky rytíře
na podstavci. Existuje však hned několik verzí, kdo ji tak označil.
Jedna z nich tvrdí, že někdejší ředitelce Akademie připomínala
jejího manžela. Jiná zase, že figurku pojmenovala knihovnice,
která v ní pro změnu viděla svého strýčka Oscara. Ať věříme
čemukoli, přezdívka vešla v oficiální platnost roku 1939 a při
jejím zaznění si každý z nás okamžitě vybaví prestižní předávání
cen, červený koberec a nekonečné množství vtipů o Leonardu
DiCapriovi, který svého Oscara stále nemá.
S tím je ale konec. 28. únor 2016 se stal pro tohoto herce doslova zlomovým, jelikož získal svou úplně
první sošku za hlavní roli ve filmu The Revenant (recenze na str. 12). Tento snímek měl celkem dvanáct nominací,
ale Oscary si vysloužil pouze tři - za nejlepší kameru a také za režii, které se zhostil Alejandro González Iñárritu.
Naproti tomu film Šílený Max získal ocenění celkem šest.
Leonardo nebyl jediný, kdo se po dlouhých letech snahy dočkal. Svého prvního Oscara si odnesl
i sedmaosmdesátiletý skladatel Ennio Morricone, jenž v současnosti složil hudbu ke snímku Osm hrozných.
Tento soundtrack byl mimochodem nahrán v Praze Českým národním symfonickým orchestrem, takže se můžeme
pyšnit a hrdě se plácat po ramenou, že jsme tomuto géniovi k jeho zasloužené odměně dopomohli.
Cenu v kategorii Nejlepší film vyhrálo historické drama Spotlight, což překvapilo i samotné tvůrce. Ocenění nejlepší
herečky v hlavní roli získala Brie Larsonová (Room) a cenu za nejlepší vedlejší roli Alicia Vikander, díky snímku
Dánská dívka.
Drobným problémem se stala aféra kolem samotných nominací. Akademie byla nepřímo nařčena
z rasismu, jelikož se již druhým rokem mezi nominovanými neobjevil ani jeden černošský herec. Z tohoto důvodu
svou účast na předávání údajně odmítl i Will Smith se svou ženou. Chris Rock, který celý galavečer uváděl, se však
bojkotu nezúčastnil a svým výkonem se dokázal vyrovnat i loňskému moderátorovi, Neilu Patricku Harrisovi.
Letošní předávání cen Akademie bylo plné překvapení a zajímavých zvratů. Červený koberec se jako
každý rok proměnil v molo, na němž všechny slavné dámy představily své drahé modely. Na samotném pódiu se
vystřídalo několik hudebních vystoupení a atmosféra slávy se dala doslova krájet.
A co přijde příští rok? Kdo ví? Jedno je ale jisté. S vtipnými videi a obrázky, kterými se internet před galavečerem
jen hemžil, se můžeme jednou provždy rozloučit, protože Leo to konečně dokázal!
Kristýna Klazarová
zdroje obrázků: timesofindia.indiatimes.com, erdbeerlounge.de,

i4u.com
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ROZHOVOR
Na začátku všeho stál Matouš
Pavlík a Kryštof Jureček, hráči airsoftu, kteří se v rámci svého koníčku
rozhodli natočit video s vojenskou
tematikou. Vzali do ruky kameru
a zrodilo se první dílo- reklama
na cukr v Lidlu. To by však nebyli
kluci, kdyby se tam zároveň s cukrem
nevyskytl heroin a pár pašeráků.
Velký skok přišel s prvním dílem
kriminálky Crimtown, natočené
v roce 2014 v rámci IKT s panem
Vrbou. Přišel pozitivní ohlas a zrodila se trilogie. U třetího dílu bylo
dokonce, kvůli povolení točit v prostorech bývalé Perly 01, nutno jednat
se starostou města a majetkoprávním
oborem. V tomto období se skupina
rozrostla o Davida Komínka, Zuzku
Hejlovou, Vítka Holáska, Kubu
Musila a Luďu Petra.
Kromě větších projektů se
na jejich youtubovém kanále objevují i skeče a kraťasy jako například
Insaniana Jones and The Kingdom
of Mad, Nepovedené oloupení
nebo Tantalized.
Nejnovější dílo s názvem Iustus, dle
mého názoru velmi vydařené, zatím
bohužel kvůli autorským právům
na hudbu není k vidění, ovšem v blízké budoucnosti se amatérské studio
chystá pro zájemce umístit snímek
na nějaký soukromý server.
A právě Matouše, zakladatele celé
skupiny, jsem se zeptala na pár
otázek ze zákulisí:
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Prockeelbrothers
I gympl má talent!

1. Matouši, jak to chodí na placu? Máte předem všechno
rozmyšlené a hned začínáte pracovat, nebo spíš improvizujete?
Úplně na začátku se jednalo o kratochvíli, takže jsme spíš improvizovali
nebo jsem měl předem rozmyšlený scénář v hlavě. Postupem času jsem
však začal zvyšovat nároky na svou práci, což mě vedlo ke psaní scénářů.
Na Kriminálku Crimetown a Iusta existoval konkrétní scénář s dialogy,
které herci odříkávali z fleku. Přesněji řečeno, pokaždé jsme jim ukázali text
a oni si ho na místě zapamatovali a pak ho řekli svými slovy. Každopádně
myslím, že už nastal čas posunout se dál, a tak budu na herce naléhat, aby se
na natáčení text učili předem.

2. Proč zrovna Prockeelbrothers?
To je velice nepříjemná otázka a těžko se na ni odpovídá, ale zkusím to.
V sekundě nás při hodině biologie fascinoval prvoklíček kapradin – prokel.
Postupem času se z něj stal jakýsi symbol, sloužící, když to přeženu, jako
fetiš. Prockeel není nic jiného než poangličtěná modifikace slova prokel.
Je to trochu komické, ale tento sektářsky znějící název už nám zůstal.

3. Jak verbujete herce?
Zatím to vždy probíhalo stylem: „Čau, hele, natáčíme takovej film, nechtěl/a
by sis v tom taky zahrát?“ nebo „Promiň, že ruším, ale zrovna nám odpadli
nějací herci, nechtěl/a bys nám udělat záskok na krátkou roli?“. A to je
v podstatě celé. S herci, kteří mají ve filmu důležitější roli a tím i více textu,
se obvykle domlouvám předem, ještě než se něco vůbec začne natáčet.
Když už se bavíme o verbování herců, tímto bych rád oslovil čtenáře
Gympláka, které by to třeba zaujalo, aby neváhali a ozvali se nám. Herců
není nikdy dost a nové tváře nás určitě potěší.

4. Kde pro všechno na světě sháníte všechny ty
kostýmy a rekvizity?
Jelikož někteří z nás, konkrétně já a David, jsme
do filmu hodně nadšení, věnujeme přípravám mnoho
energie a to se neobejde ani bez menších investic.
Policejních kostýmy a zbraně však mají dvojí uplatnění,
protože mimo natáčení také hrajeme airsoft.

5. Při tomhle druhu videí očividně hrozí úrazy
(scéna s oběšencem mluví za vše). Co za ‚tragédie‘ už jste stihli prožít a museli jste někdy
volat sanitku?
V tomhle ohledu tě asi zklamu. Můj nejtragičtější
zážitek byla malá odřenina na zádech, když jsem zakopl
při natáčení pohyblivého záběru. Nicméně ona zmíněná
scéna s oběšencem byla beze sporu nejnáročnějším
kaskadérským kouskem v historii PB. Po dokončení
záběru jsem musel velmi rychle vyšplhat na strom
a odříznout jistící lanko, aby se nám náš hrdinný kaskadér David neudusil.

“Věnujeme přípravám mnoho
energie a to se neobejde ani bez
menších investic.”
6. Ještě nějaké perličky z natáčení?
Teď nevím, jestli je to tak úplně perlička nebo spíš
smutná historka, ale vybavuje se mi jeden natáčecí
den, který určitě stojí za zmínku. Poté, co jsme celé

dopoledne objížděli s Davidem na kole s krosnami známé a půjčovali od nich potřebné kostýmy
na natáčení, odpoledne nás čekalo nemilé překvapení.
Nedostavilo se asi tak deset herců! To pak člověk začíná
litovat, že si pistolí na kuličky nemůže vystřelit mozek.

7. Máte v plánu si zkusit i jiný žánr, než je krimi/
thriller?
Ano, určitě. Člověk musí vyzkoušet všechno.
Ale samozřejmě, filmy tohoto typu zůstávají naším
věčným tématem, které nás, myslím, bude provázet
i do budoucna. V poslední době se snažíme zlepšit
svou tvorbu a pořizujeme kvalitnější vybavení,
takže určitě ještě je, na co se těšit!

8. Hodláte se v budoucnosti filmem živit
profesionálně nebo vše zůstane na úrovni
koníčku?
Matouš: Pro mě filmařina začíná mít hlubší smysl
a hrozně rád bych se v budoucnu věnoval studiu
scénáristiky. Jestli se k němu někdy dostanu, to už je
otázka.
David: Osobně se stále nemůžu rozhodnout. Natáčení
a focení je pro mě neodmyslitelná část mého života,
na druhou stranu se obávám, že na dobré uživení jednotlivce, či rodiny to není nejlepší alternativa. Uvidíme,
co na moji práci řeknou filmoví specialisté.
Kuba: U mě to zůstane na úrovni koníčku. Profesionálně
by mě to nejspíš nebavilo.
Zuzka: Já to v plánu profesionálně nemám.
Luďa: Možná, že ano, ale nemám ještě jasnou představu.
Vítek: Ne, nemám nic takového v plánu… Navíc na to
nemám dostatečný herecký skills

Doufám, že jsem vás dostatečně navnadila a na stejnojmenný kanál studia Prockeelbrothers zavítáte
a třeba se v jejich tvorbě najdete. Já osobně jsem si už natáčení vyzkoušela a mohu říci, že kromě zábavy
jsem si odnesla spoustu zkušeností. Hraní před kamerou se výrazně liší od divadla, čímž nechci odrazovat,
naopak, má to svoje specifické kouzlo.
Přeji PB do budoucnosti hodně štěstí, spoustu inspirace a ať jejich odhodlání posouvat laťku výš a výš
zůstává stále stejně neoblomné.
N. Kudrnová
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Na okraj: Smějící se bestie
aneb Lindoš maluje

Ondra Lindenthal
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