Věrní čtenáři,
ve SLOVĚ ÚVODEM vám přináším spoustu nových zpráv. Tak zaprvé: Konečně se nové generaci podařilo najít své
nástupce, kteří od příštího roku převezmou hlavní iniciativu na vytváření našeho školního časopisu. Samozřejmě bude spousta z nás,
nynějších redaktorů, dále přispívat do Gympláka svými články, ale v maturitním ročníku jsme na lídrování přeci jen trochu staří a rádi
dopřejeme zkušenosti zase někomu jinému. Jak to tak vypadá, mezi největší tahouny budoucí podoby Gympláka se zatím zařadili
především žáci z 5. B. Rád bych zde zmínil hlavně Veroniku Kličkovou a Terezu Hrudovou, od nichž jste mohli číst články již
v minulých dvou letech. Mluvím zde hlavně o Horoskopech, ale i o dalších rubrikách, které holky občasně zpracovávaly.
I v tomto čísle se na jejich tvorbu můžete podívat ať už v již zmíněných HOROSKOPECH či protentokrát v EXTREME.
Tím ale dobré zprávy rozhodně nekončí. Velice rádi vám oznamujeme, že se náš milovaný Gymplák stal v minulém měsíci
(už podruhé) nejlepším školním časopisem roku v Pardubickém kraji. Můžeme se tak krom titulu z roku 2011 pyšnit titulem i za rok
2012. Více o letošním úspěchu se ale dočtete až v reportáži, kterou naleznete ve STALO SE.
Jak jste si mohli snadno povšimnout, držíte v ruce poměrně obtloustlé číslo. Ne, že bych chtěl snad tvrdit, že kvantita
převažuje nad kvalitou, ale bezesporu je náznakem snahy a projevem usilovné práce. Abych to uvedl na pravou míru – donutil jsem
redaktory, aby napsali do červnového čísla co možná nejlepší články, abyste na Gympláka z našich rukou vzpomínali rádi. Toto
vícebarevné číslo je tedy určeno především pro vás, pro čtenáře, protože jste byli skvělí. Téměř deset tisíc stažení na internetu
vypovídá za vše. Děkujeme.
Nemyslete si, že mi není líto, smutno, vždyť vím, že dopisuji poslední Slovo úvodem v životě. Přeci jsem jich pár napsal,
a tak mi dovolte ještě alespoň jeden odstavec (jak se znám, nakonec jich bude určitě více). Bude děkovný. Chtěl bych velice
poděkovat všem redaktorům (včetně přispěvatelů z pedagogického sboru) – často to neměli lehké a museli Gymplákovi věnovat
nekrátké chvíle volného času. Dále bych chtěl poděkovat korektuře, díky které, domnívám se, v časopise hrubek číslo od čísla
ubývalo. Také bych chtěl moc poděkovat kantorům, kteří nám vyšli velmi vstříc a byli ochotni s námi spolupracovat ať už v KOTELNĚ
či v jiných částech žurnálu. Pro ty, na které se do KOTELNY nedostalo, bych tu měl jednu krátkou zprávu: „Jsme mladí, všechno si
pamatujeme a jednoho dne to na vás zkusíme znovu.“ Ke konci bych ještě velmi rád poděkoval fotografovi, který často nosil do
školy fotoaparát úplně zbytečně, protože jsem často zapomínal, že teď jdeme fotit. Děkuji i všem externistům mimo Gymnázium Ústí
nad Orlicí, protože i oni nám velice pomáhali. Doufám, že jistá anonymita tohoto odstavce nikoho neurazí (kdybych totiž jmenoval,
určitě bych na někoho zapomněl). Každý věrnější čtenář již určitě ví, kdo se na čem podílel.
Koneckonců, vaše poslední dohady o identitě všech tvůrců budou v tomto čísle (po prohlášení na hlavní nástěnce)
avízovaně zastrčeny pod postel. Odhalí se nám sama GUMA! Více však v ulítlé rubrice, kterou jsme si pojmenovali GUMA VE SVĚTĚ.
Skutečně si Gympláka řádně užijte, v této podobě ho vidíte naposledy. Navíc se podle mne opravdu povedl. Číslo jsme
pojali trochu nostalgicky, a proto v něm můžete spatřit všechny barvy doposud vzniklých nadpisů. Tedy alespoň v internetové verzi
na stránkách Gymnázia Ústí nad Orlicí: http://www.gymuo.cz/stranka=gymplak/
YODA

Pekelná kuchyně
Nejlepším adrenalinovým zážitkem nemusí být jen skok padákem. Husí kůže
vám může naskakovat i z jídla. V různých koutech světa jsou pochoutky mnohem
zajímavější, než je naše oblíbená svíčková. Bohužel pokrmy, které nám místní
domorodci mohou naservírovat, nebudou vypadat příliš vábně. Spíše vyděsí.
Seznam netypických pokrmů obsahuje nejspíše nekonečno položek. Začněme
třeba telecími mozky, ovčími jazyky, kuřecími nožkami či vepřovými vnitřnosti. Jako
přílohu si můžete vychutnat druhy jako mravence a termity, brouky, netopýry, potkany
a myši… Jestli vám ukázka nestačila, tak v zejména asijských zemích můžete ochutnat
domácí mazlíčky. Kočky, psy, křečky, pískomily, koně, rybičky nebo papoušky.
I některá národní jídla některých států mohou být pozoruhodná. Ve Švédsku
konzumují fermentované (zkvašené) sledě z konzervy. Na Islandu si libují u hnijícího
žraločího ocasu. Skoti by dali ruku do ohně pro haggis – ovčí vnitřnosti nacpané
v jejím žaludku. Francouzům se ne nadarmo nadává do žabožroutů. Jak už bylo
zmíněno, Číňané si pochutnávají na psech a některé asijské národy si doplňují
proteiny hady, myšmi a krysami. Novozélanďané nepohrdnou masem z racka
a Norové vyuzenou nebo vysušenou ovčí hlavou.
Pokud se vám zvedá žaludek z některého z těchto jídel, pak tento odstavec
ani nezačínejte číst. Protože ten, kdo se stravuje ve fast-foodech, pozře spolu s jídlem
průměrně dvanáct chlupů. S ještě větší pravděpodobností konzumuje i lidské vlasy. Většina řetězců rychlého občerstvení namáčí
hranolky v cukru, pro lepší zlatohnědé zbarvení. Proslulá worcestrová omáčka je vyráběna ze zcela rozpuštěných ančoviček. Včetně
kostí. Nejoblíbenější nápoj planety, coca-cola, je natolik kyselý, že dokáže rozpustit za čtyři dny hřebík. A vodu, kterou pijete, už pil
někdo před vámi, protože i voda se recykluje.
Takže pokud jste pili vodu, coca-colu nebo se zašli nadlábnout do fast-foodu, tak vám gratuluji. Protože i vy patříte do
klubu strávníků děsivého jídla! Bon appetit.
OTÁZKU, KTERÉ DĚSIVÉ JÍDLO JSTE JEDLI, JSME POKLÁDALI I STUDENTŮM NAŠEHO GYMNÁZIA.
„Myslím, že holuba. Dokonce se mi zpříčila i kost v puse! Ale moje mamka okusila chobotnici nebo býčí varlata."
„Určitě koprová omáčka v jídelně.“
„Já jsem zkusila snad všechno, ale první příčku obsadil marcipán a ančovičky.“
„Mořské plody.“
„Jednou jsem jedla rajskou, kde byl i pravý jazyk.“
„Nejděsivějšího? To už si nepamatuji, asi chobotničku.“
„Rybí špagety.“
„Když jsem jel na kole, tak jsem spolkl mouchu. Jinak asi wasabi.“
„Tak já nevím. Živé moučné červy, ale ti docela ušli. A pak mi mamka říkala, že její kamarádka jedla mravence. Prostě šla po lese a tak
si zobla, že jsou zdraví a tak.“
„Já znám holku, co jí pampelišky. Prý jsou takové sladké.“
„To je jednoduchý! Jídla z jídelny, hlavně játra.“
„Já nevím. Já jím jen dobré věci.“
„Asi něco z mekáče.“
„Zatím houby a ryby. Taky játra nebo avokádo. A ta ryba, konkrétně siven.“
T.
Zdroj: http://www.vitalia.cz/clanky/ktere-jidlo-je-desivejsi/

1.
V předprázdninovém čísle je zpovídaná jedna z našich nejuznávanějších českých hereček ELIŠKA HAVRÁNKOVÁ. Že
Vám toto jméno nic neříká? Možná je to tím, že se jedná o dívčí jméno. Tato herečka se dnes představuje pod příjmením
Balzerová, které získala po sňatku s producentem Janem Balzerem. Se jménem Elišky Balzerové se pojí nejen doktorka
Čeňková či „nymfomanka“ Vilma, která byla neustále v pokušení, ale také vlastnosti jako je šarm, inteligence či
perfekcionalismus.
1. V květnu jste se stala ředitelkou Divadla Na Fidlovačce.

rostlince? Moji marihuanovou Libušku ve filmu Láska je láska

Jak se cítíte v nové pozici? Žádnou změnu zatím necítím.

jsem točila moc ráda a ačkoli jsem nekuřačka, dost jsem si při

Jsem v divadle stejně často jako dřív. Jen jsem teď častěji na

natáčení „zahulila“. Ta rostlinka, jak píšete, je v malém

té „úřední“ straně divadla než na té „hrací“.

(a povoleném) množství lék, ve velkém a nekontrolovaném
jed.

2. Nepověsíte kvůli ředitelování
herectví

na

hřebík?

Herecká

8.

Zkusila

jste

někdy

nějakou

profese je trochu jako droga.

návykovou látku? V mládí zkoušíte

Zatím jsem si odvykací kúru

(protože

nenaordinovala.

chutná) kouřit i bramborovou nať, to
byla

3. Co anebo kdo Vás přivedl
k herectví?

K

divadlu

literatura,

K herectví
četba,

psala

vnitřní

pocity,

Chtěla

jste

(smích).
9. Květen je nejen měsícem lásky,
ale také zkoušky z dospělosti. Jak
vzpomínáte

vždy

V dětství mě hlavně bavilo lézt po stromech, lítat po zahradě
a hrát si s partou dětí z domu i ze sousedství. O tom, jaké
zvolím povolání, jsem tehdy nepřemýšlela. Pak zahrála roli
náhoda a já se ocitla na Konzervatoři v Brně a následovala,
jako logický krok, Janáčkova akademie. Herectví se celý život
učíte a krásu tohoto povolání začínám chápat až teď.
5. Máte nějakou vysněnou roli? Kdysi jsem si vysnila
a chtěla hrát roli Cyrana, abych mohla na jevišti říct slova
o čistém štítu. Najděte si je v té hře, jsou krásná.

anebo úplně jiná role? Nemám ráda to spojení slov
„osudová postava“. Zmíněná Alžběta Čeňková mi asi
mě

maturitu?

příjemně

tehdy roli profesorky. Byla jsem na druhé straně barikády.
A jak vzpomínám na svoji maturitu? Krásný jarní den v Brně
a já kráčím z internátu v Mozartově ulici, pak alejí stromů
třídou Kapitána Jaroše až na roh k Lužánkám se svojí
kamarádkou Hanou. Jsme krásně oblečené a bojíme se, co si
vytáhneme

za

otázky.

Dopadlo

to

dobře,

maturitní

vysvědčení mám doma a docela slušné.
10. V létě se díky Vaší dceři Adéle stanete poprvé
babičkou. Jak se na tuto úlohu těšíte a chystáte?
To je pravda a moc se na to těším. Povídáme si s Adélkou, jak

6. Jaká je Vaše osudová postava? Alžběta Čeňková, Vilma,

Vilma

svoji

jsem kdysi natočila, ale hrála jsem

i jiná povolání, která vás lákala?

kariéru,

na

Seriál s názvem Zkoušky z dospělosti

herečkou, nebo byla v dětství

nastartovala

si

vypěstovat, nebo usušit, nebo ubalit

jsem
které

být

jsme

neudělalo. Buď jsme to neuměly

zase

v dospívání s člověkem cloumají.
4.

Jednou

nejvíc

a ubalily jointa. Nic to s námi

básně. Asi taky z touhy vyjádřit
své

hrůza!!

ovoce

s kamarádkou vypěstovaly za oknem

jako

prostředí asi maminka, vášnivá
ochotnice.

zakázané

připomněla

i mladším divákům, ale třeba mne ještě nějaká hezká role
čeká (a nemusí být ani osudová).
7. V novém filmu Láska je láska má Vaše postava velmi
vřelý vztah k marihuaně. Jak se stavíte Vy k této

jsem se připravovala na mateřství já. Měla jsem tenkrát jednu
knížku na toto téma a četla jsem ji pořád dokola. Dnes jsou
nejrůznější kurzy, besedy, všechno najdete v diskuzích na
internetu, zkrátka všechno je jinak.
11. Tento rok jste měla možnost vybírat Českou Miss.
Jaká kritéria by dle Vás měla královna krásy splňovat?
Pro mě bylo důležité se s dívkami před soutěží seznámit, což
nám paní Maláčová umožnila. Každá z těch dívek jinak působí

v soukromém rozhovoru, bez kamer, světel a nervozity.

14. Věnujete se také projektu Art for life, který se zaobírá

Potom, při soutěžním večeru, jsem sledovala, jestli moje

problémem AIDS. Proč jste si vybrala právě tuto

zjištění bylo správné. Ten večer je pro zúčastněné dívky

problematiku? Vedle domu, kde bydlím, je klub, jehož

velkým testem a zkouškou a jen silné a cílevědomé osobnosti

návštěvníci mne oslovili, jestli bych k tomuto problému

obstojí. Krásné byly v posledním kole všechny, ale jen

nemohla něco říct. A protože se mi zdá, že prevence

některé, alespoň v mých očích, byly připravené stoupat ještě

a informace o hrozbě této nemoci jsou skutečně málo

výš. Moje oba tipy v soutěži mi vyšly.

frekventované, souhlasila jsem.

12.

Jak

Balzerové?

15. Co byste vzkázala studentům Gymnázia v Ústí nad

Jako každý den jiné pracující ženy, jen občas je ten můj

Orlicí? Při maturitách bych jim popřála naše divadelní -

završen malým zázrakem, který se jmenuje divadelní

zlomte vaz! Vzkázala bych jim, že naše Divadlo Na Fidlovačce

představení. Ale chirurg by mohl říct: „Dneska jsem zachránil

k vám často zajíždí s představeními. Ať se někdy přijdou

lidský život!“ To je větší zázrak.

podívat! A časopis, do kterého právě přispívám, vydávejte

13.

vypadá

Jakými

normální

činnostmi

den

Elišky

vyplňujete

volné

dál, i když se redakce ujmou nižší ročníky!!!

chvíle?

Mnoho volných chvil nemám. Těch několik zbývajících

TreBl

odpovídám na otázky novinářů jako zrovna teď.

A je to tady. Poslední číslo Gympláku z rukou stávající redakce, a tudíž i poslední „tradiční kvízování“. Jak by ale měl
vypadat takový závěrečný kvíz? Měl by být těžší než obvykle, nebo snad naopak? Jakým směrem by se měl ubírat? Biologie
a chemie, či jazyky a dějepis? Uspokojit všechny „kvízáky“ je opravdu složité, proto jsme se rozhodli pro kompromis, který si můžete
sami vyzkoušet.

3. Jaké máme rody u sloves?

1. Kdy oficiálně skončila druhá světová válka?
a)

2. 9. 1945

b)

8. 5. 1945

c)

24. 4. 1945

2. Co je to proteolýza?
a)

Syntéza sacharidů

b)

Štěpení bílkovin

c)

Druh enzymu

a)

Činný a trpný

b)

Střední, mužský a ženský

c)

U sloves se rod neurčuje
4. Který nerost obsahuje olovo?
a)

Magnetovec

5. Kdy vznikla OSN?

b)

Sádrovec

a)

24. 4. 1945

c)

Galenit

b)

18. 5. 1951

c)

22. 4. 1944

6. Kdo to jsou práčata?
a)

Husitská mládež, která pomáhala v boji

b)

Potomci raků

c)

Mladé pradlenky

7. Z čeho vzniká půda?
a)

Z humusu

b)

Ze zvětralé matečné horniny a humusu

c)

Z odumřelých těl živočichů a rostlin

10. Do jakého směru řadíme P. Cézanna?

8. Kdo napsal Utrpení knížete Sternenhocha?
a)

Vladislav Vančura

b)

Josef Váchal

c)

Ladislav Klíma

a)

Impresionismus

b)

Surrealismus

c)

Secese

9. Co je to atol?
a)

Bojovná loď Aztéků

b)

Podzemní chodba

c)

Korálový ostrov

Anna Marii dela Loura

Správné řešení nenaleznete jako vždy na konci Gympláka. Haha.

Pověstná česká ironie aneb Využijme své schopnosti jinak
a probuďme znovu naši naivitu
Možná už jste zapomněli, že nás nějakou dobu provázela Gymplákem rubrika „Politika“. Uznávám, že se na dlouhou chvíli
odmlčela, ale právě teď, v závěrečném červnovém čísle Nové generace, se naposledy vrací.
Ono vlastně ani nebylo o co stát, zrovna velkou radost nám naše domácí politická scéna nedělala. Samé hádanice, pro
většinu občanů neradostné škrtání v rozpočtu, uzákonění vyšších daní, demonstrace, odsouzení Víta Bárty a následné bouře ve
vládě a rozkol VV. Všeobecnou frustraci pak dovršila jediná milionová krabice se „sedmičkou“, která spustila lavinu.
O Davidu Rathovi a jeho obvinění z manipulování veřejných
zakázek a přijetí úplatku/ů se nyní v novinách dozvídáme každý den,
přibývají útržky z odposlechů a neustále vyplouvají na povrch další a další
nesrovnalosti, člověk pomalu neví, kdo lže víc a kdo míň, existuje-li aspoň
jediný politik na zeměkouli nezapletený do nějaké zlodějny.
Ale jak to my Češi dokonale zvládáme, na žádnou špinavost není
lepší lék než sarkastický humor. Není zde jistě studenta či profesora, jenž
by nezahlédl aspoň jeden kreslený vtípek na účet Davida Ratha a jeho
sedmi milionů v krabici od bot či dalších, schovaných v podlaze. Mým
osobním favoritem je Sedm!!! (rozuměj převzaté gesto a výkřik z reklamy
na Kia Ceed). V ironickém náhledu na věc jsme opravdoví mistři, to nám
jde. Navzdory počáteční kritice tohoto myšlení si však začínám myslet, že to není tak špatná varianta, protože kdybychom si měli
brát k srdci všechny intriky a podvody, jichž se naši volení zástupci dopustili a dopouští, české blázince by byly nacpané k prasknutí.
Viním současné politiky, že nám sebrali chuť zajímat se o dění kolem nás. Viním politiky, že rezignovali na veškeré zásady
a že jsme v nich ztratili veškeré autority. Viním politiky, že my kvůli nim musíme koukat na politické dění jako na frašku a ostudu naší
země.
Můžeme jen doufat, že nás všechny jejich aféry nedonutí úplně na politiku rezignovat. Ráda bych tedy vznesla na závěr
takové malé přání, abychom se nenechali udolat a dál se o politiku zajímali. Chápu, že je těžké nepodlehnout trvalé skepsi, když se
na nás řítí ze všech stran korupce, přetvářka a pocit, že jsme už jen k smíchu velkým hráčům na politickém bitevním poli. Ale přece
to jen tak nevzdáme. Nebudeme-li dělat politiku, kdo bude tvořit dějiny, když ne my? Kdo změní věci k lepšímu, když ne my, nová
generace? Podle mnohých mladí lidé ztratili veškeré cíle, za něž by stálo za to bojovat. Probuďme v sobě naivitu (kterou se tu
evidentně snažím prezentovat, odpusťte mi tu malou propagandu) a zkusme znovu své cíle najít. U nás teď už nemusíme přetvářet
politický systém, ani svrhávat diktátory a vracet lidem svobodu. Teď stačí, když vrátíme mezi lidi trochu obyčejné slušnosti.
mkod

MLADÁ SCÉNA 2012
Celostátní přehlídka mladého a studentského divadla
20. června – 24. června
STŘEDA 20. ČERVNA

PÁTEK 22. ČERVNA

20:15 Kulturní dům

Pokojská

Hledání přítomného času

SOBOTA 25. ČERVNA

Děti veselé

Divadlo Po přechodu Liberec

18:30 Malá scéna

14:00 Kulturní dům

Hotel

Třikrát člověk, čili život

Kdopak se vám to vůbec prosil

14:00 a 15:00 Roškotovo divadlo

Pedro ve vedru

NAZABITÍ, ZUŠ Brandýs nad Labem

19:45 Malá scéna

15:15 Malá scéna

Křičící žena

ČTVRTEK 21. ČERVNA

Sedm kroku od prádelny

14:00 a 15:00 Malá scéna

Hledání - Suchen aneb vyprávění

Divadlo DOMA

Mikrle, Jaroměr

Údivadlo Na značky

19:00 Malá scéna

Elvis, aneb to učíte mluvit i krávy?

Studio Divadla Dagmar

Pyšná princezna

18:00 Malá scéna

14:00 Kulturní dům

DS Štěk SVČ Opava

páté

Slepice

Pokusme se společně

Mnoho povyku pro nic

DS Saši Liškové ZUŠ Jihlava

Q10

18:45 Malá scéna

15:15 Malá scéna

NEDĚLE 26. ČERVNA

Pěnkava s loutnou
DS FLG

Zalykám se smíchem, bolí to, tak se

19:00 Malá scéna

směju

Faidra běží o život

11:30 Roškotovo divadlo

Taneční a pohybové studio Magdaléna

Relikty HMYZu
19:55 Malá scéna

TreBl
Divadelní přehlídka Mladá scéna Ústí nad Orlicí 2012 byla jednoduše skvělá. Sešla se po roce opět spousta energických lidí,
se kterými nebyla nouze o dobrou náladu. I žáci našeho Gymnázia měli příležitost účastnit se některých seminářů. Kromě jiných zde
například lektoři z Prahy a Brna vyučovali žonglování, umění improvizace a tvůrčí psaní. Sám jsem navštívil seminář hlasové výchovy.
Takto strávených pět dnů bylo zkrátka famózních. Myslím si, že tento festival patří k nejzajímavějším akcím, konajících se v našem
městě. Máme příležitost zpozorovat spoustu divadelních představení, jež nás svou tématikou vždy posunou duchovně o kousek dál.
V letošním roce vítěznou nominaci na Jiráskův Hronov 2012 od přítomné poroty získal soubor RElikTy HMYZu, Praha
s inscenací FAIDRA BĚŽÍ O ŽIVOT.
Blahopřeji,
YODA

Maluj zase obrázky
V předvečer odjezdu mi od Dity přišla sms zpráva: „Jedem nějak společensky oblečení, a nebo jedem normálně?“ –
„Normálně,“ odepsal jsem. Během noci jsem dlouhou dobu přemýšlel, co si na nás druhý den přichystá. Nakonec mne spánek
přemohl a …
Sedm hodin. Budík zvoní, vypínám ho. Balím si tašku a oblékám se. Na poslední chvíli zjišťuji, že se odpoledne koná
maturita z dějepisu, na kterou jsem měl původně v plánu se podívat, ale zapomněl jsem na ni. Nedá se nic dělat. Zkoušku dospělosti
tohoto oboru jednoduše vidět chci a tak se převlékám do saka. S vědomím, že se celý výlet do Chrudimi budu potit jako staré prase,
vyrážím na nádraží. S Ditou jsme se našli. Po jejím zděšení: „Co to máš ksakru na sobě? Budu vedle tebe v tomhle (a ukázala na
sebe) vypadat jak nějaká vidlačka!“ jsme bez sebemenšího napětí nastoupili do vlaku.
Až do Pardubic probíhala ničím nerušená soukromá konverzace, kterou zde ale nehodlám zveřejňovat, takže zvědavci
a klepny: „Máte prostě smůlu!“ Po přestupu na vlak z Pardubic do Chrudimi však došlo ke komplikacím. Neděste se. Naštěstí ne na
úrovni našeho letitého přátelství, ale na fungování Českých drah. Opět se ukázalo, že vtípky typu: „ČD – ČASEM DOJEDEŠ či ČEKEJ,
DEBILE“ mají svá opodstatnění. Nabrali jsme zpoždění a my jsme byli jasně přesvědčeni, že na vyhlášení školního časopisu roku
Pardubického kraje 2012 v Chrudimi rozhodně nedorazíme včas.
Utěšovala nás však jedna informace. Měli jsme ji od
Veroniky Suchomelové, která zde byla na vyhlášení v loňském roce
s Petrem Vaňousem. Říkala: „Jen co vystoupíte z vlaku, jděte kousek
podél řeky doleva a areál na vás sám vybafne. Je to opravdu za
rohem.“ Když jsme ale vystoupili a konaná akce na nás nikde
nebafla, trochu jsme zneklidněli. Popadaly nás nápady typu: „Jestli
radši nebude lepší nasednout na zpáteční vlak a jet co nejdřív
zpátky do Ústí. Školu už stejně nestihneme…“ A naše znepokojení
ještě podpořili místní obyvatelé, kteří nás na onu Střelnici naváděli
každý tak nějak na úplně jinou světovou stranu. Jedno však měly
rady společné – cesta, jež bychom museli urazit, byla vždycky přes
alespoň půl města. Vážně super. A sic Dita není žádná fiflenka, měla
boty na (jak sama říkala) vysokém, pro ni nezvykle, cituji: „extrémně
vysokém“, podpatku…
Nakonec jsme se přemohli – já v saku, ona na těch zatracených botách. Prošli jsme v tom vedru městem; okolo obyvateli
zdůrazněné reklamy, slevové akce na papriky v Penny (nebo v Lidlu – už si to přesně nepamatuji) a okolo nekonečného skleníku
a smradlavé řeky.
Potil jsem se jak to zmíněné prase a Dita celou cestu nadávala, že nikdy netušila, že je tak blbá, aby si nevzala náplast, když
někam vyráží v botách na podpatku. Mohu vám to zpodobnit téměř úplně přesně, komentovala to slovy: „Ach, jaká já jsem kráva.“
V naší náladě jsme se tak pod tíhou okamžiku uchýlili k sarkastickému humoru, díky kterému se tato část výpravy dala přežít.
Ačkoli jsme dělali, co jsme mohli, po tom všem jsme na vyhlášení dorazili pozdě. Probíhala již jiná akce. Přítomný Roman
Málek nás ale zavedl do stanu pro organizátory se slovy: „Nic se neděje, něco tu pro vás mám.“ A když otočil diplom přední stranou
k nám, málem jsem i s Málkem radostí zbořil celý stan. Netušil jsem, že ve mně zbylo ještě tolik energie. Nevím, jak na to reagovala
chudák Dita – ta byla ráda, že jí místní půjčili slušně tlustou náplast, a že si konečně mohla sednout na nabídnutou židli.
Následně jsme si v obřích deskách prohlédli několik dalších časopisů. Zjistili jsme tak, že konkurence byla více než
dvojnásobně velká než v minulém roce. O to více nás 1. místo v kategorii středních škol kraje potěšilo. Jako cenu jsme dostali
oboustrannou nástěnku, kterou jsme ale v ruce táhli až do útočiště naší celé redakce, do Ústí.

Čert ji vem. Pod vlnou euforie jsme přežili jak cestu z Chrudimi do Pardubic autobusem, kde hráli na rádiu Blaník jednu
písničku Hany Zagorové za druhou, tak i cestu, protentokrát zase vlakem, z Pardubic domů, při které celou dobu něco smrdělo.
Nesmrděly to moje nohy. Nesmrděly nohy ani Ditě. Nesmrděly ani tomu pánovi, co pomalu odfukoval v rohu kupé. Někde jsme
prostě něco takříkajíc nabrali a už jsme se toho nezbavili.
Dita nakonec stihla svoji hodinu v hudebce a já jsem došel s diplomem i s nástěnkou do školy. Stihl jsem i onu maturitu, na
niž jsem myslel ráno, kdy ta vzpomínka celé dobrodružství 24. května započala.
YODA

Dětská scéna 2012
Veselé zrcadlo vyhrálo krajskou přehlídku Dětská scéna

později vícekrát. Trávili jsme na zkouškách čas, kolikrát až do

a postoupilo tak přímým postupem na národní Dětskou

sedmi do večera. Ke konci jsem mívala i malou depku

scénu, která se konala také ve Svitavách. Soubor se zde

z nacvičování, protože už toho bylo vážně hodně, a když

představil s humornou hříčkou Emil a detektivové.

děláte pořád to samé dokola a dokola, dokola a dokola…

Vedoucí souboru Lenka Janyšová soutěž komentovala slovy:

Nakonec jsem ale ráda, že jsme tak zkoušeli.

„Myslím, že jsme prožili krásných pět dní nejen s divadlem.

Nějaká vtipná historka? Rádi vzpomínáme na svačení za

Poznali jsme mnoho zajímavých lidí a hlavně zjistili, že jsme

paravanem a vůbec nejvíce na to, jak na nás při tom svačení

dobrá parta. Na pódiu jsme předvedli dobrý výkon a byli

ten paravan spadl.

odměněni potleskem diváků. A ač nás porota neušetřila kritiky,
odjeli jsme s velmi dobrým pocitem.“

Jak vzpomínáte na premiéru představení v Ústí nad

A JAKÉ BYLY POCITY NĚKTERÝCH PROTAGONISTŮ TÉMĚŘ

věcí se zapomnělo. Někdo něco neřekl, asi dvakrát. Někdo

BEZPROSTŘEDNĚ PO KRAJSKÉ PŘEHLÍDCE? ZJISTILI JSME JEN

přišel pozdě či na špatné místo, ale jinak se nic výrazně

A JEN PRO VÁS DO GYMPLÁKA!

nepokazilo. Je to už prostě nacvičené.

Celostátní přehlídka před vámi, jaká jsou vaše očekávání?

A jak se vám hrálo v kraji ve Svitavách? Byla o trochu větší

Všichni se na celostátní přehlídku strašně moc těšíme.

tréma.

Strávíme tam pět dní, takže bude dostatek času si to pořádně
užít. Doufáme v dobrou atmosféru a také v to, že se bude na
co koukat. Teď na krajské přehlídce jsme porazili kolem
dvanácti souborů a na té celostátní to bude už spíše o té
pohodě než o nějaké snaze o výhru.
Jak často a jak dlouho jste nacvičovali? Hru jsme
nacvičovali asi od prosince. Nejdříve tak jednou týdně,

Orlicí? Diváci byli velice příjemní a krásně se nám hrálo. Pár

Trénujete před státním kolem intenzivněji? To vůbec ne,
protože Vašek odjel na dovolenou do Liberce.
Mně nezbývá než popřát souboru spoustu dalších takto
významných úspěchů. Hip, hip, hip? Huráááá!
Michal Blažek, 1. června
Odpovídali: Petr Janota, Eva Stejskalová a Nikola Honzová

O NÁRODNÍ PŘEHLÍDCE UŽ PEREM SAMOTNÝCH HERCŮ:
Náš divadelní soubor Veselé zrcadlo se minulý týden (8. – 14. 6. 2012) zúčastnil celostátní přehlídky divadel Dětská scéna
s divadelním představením Emil a detektivové. Po úspěchu na krajské přehlídce ve Svitavách jsme se opět vydali na stejné místo
utkat se s nejlepšími soubory mladých herců. Ubytovali jsme se v nedalekém internátu, kde jsme zažili nejednu úsměvnou situaci. Po
celou dobu přehlídky se nám stále nějakým způsobem nedařilo. Vyjmenovat mohu například ztrátu hlasu herečky, nachlazení
dalších tří účastníků (při našem nezodpovědném pobíhání na dešti bez teplého oblečení), zapomenuté rekvizity, kostýmy a mnoho
dalšího. Ale v den vystoupení se všechna smůla odlepila z našich pat a my si naplno užili naše poslední vystoupení (Emila
a detektivů), naši derniéru. Celkem jsme sehráli dvě představení a byli jsme nadšení z kladné energie, kterou jsme při
několikanásobném potlesku čerpali z diváků. Dali nám opět sílu, protože tento týden byl opravdu náročný. Naposled jsme tedy
sklidili potlesk s tímto představením a spokojeni odcházeli z podia s myšlenkou: „Tak, a co dál?“
Divadelníci

Ani v červnu jsme nelenili a vyrazili jsme do terénu!
Co je napsáno na vlajce prezidenta České republiky?

popsat.

Jak to mám vědět?

Asi na náměstí Svobody a míru.

Pravda vítězí.

Tam je náměstí Svobody a míru? Tak na náměstí, ne?

Pravda vítězí.

Náměstí Míru je to velký náměstí. Ale Svobody a míru? To

Chci jen prachy.

nevím.

Pravda vítězí.
Pravda vítězí. To jsou husiti, žejo.

Jmenujte tři ústecké radní.
Janyšová. Hehe… Hájek. Holubář.

Co je napsáno nad oponou Národního divadla?

Nevím.

Opona Národního divadla? Cože? Tam je jen závěs.

Začnu od radního z Kerhartic – to je Ing. Vladislav Fajt. Dále

Národ sobě.

starosta – pan Hájek a pak třeba ještě podnikatel Ing. Martin

Národ sobě.

Mejdr.

Národ sobě. Ale moc to není vidět. Je to vysoko.

Chichi, to nevim. Petr Hájek, když je starostou. A pan Holubář

To si nepamatuju.

je radní. A ta Janyška, ta dělá taky radní?

Národ sobě.

Neznám radní, ale můžu říct někoho, koho znám. Holubář.
Mejdr, ne? A Hájek je starosta. Pak ještě Kodytek. A je tam

Kolik miliónů ukradl David Rath?

Janyšová?

Sedm!

Radní je třeba starosta? Tak Petr Hájek. Nebo pan Klička?

Dohromady? Třicet sedm!
To taky nevím.
Pět?
Sedm miliónů korun českých.
To se ještě neví.
Součet nevim, ale v krabici jich měl sedm.

Víte něco o festivalu Mladá scéna?
Jmenuje se to festival Mladá scéna.
Ne.
Něco jsem se doslechl.
Docela dost.
Myslím, že to je divadelní přehlídka mladých divadelníků.

Kde se v Ústí nachází NÁMĚSTÍ SVOBODY A MÍRU?

Že teďka tady na ní právě sedím.

(Formulace zvolena pro zmatení dotazovaného.)

Že právě probíhá a že jeho účastníci spí ve škole a že kromě

To je kousek od Malé scény, ne?

divadla tam jsou nějaký vzdělávací akce pro ty, které to

To jsou dvě náměstí. Je to zvlášť. Je náměstí Svobody

zajímá. Ale nebyla jsem tam, i když jsem si četla program na

a náměstí Míru.

internetu.

Je to prostor, kde je z jedné strany v Ústí ulice Tvardkova, je
tam myslím i bývalá Neškudlova vila, je tam trafika… Co tam
ještě je? Tak to tam je ten prostor, který jsem se teďka snažil

Kdo namaloval Ferdu mravence?
Netuším.

Ondřej Sekora.

příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří k nám

Já nevím, kdo ho napsal.

zanesli písmo – hlaholici a cyrilici.

Josef Čapek.

Příchod Cyrila a Metoděje.

Mám takový pocit, že by to mohl být Ondřej Sekora, ale je

Ty brďo, to jsou nějaký ty věrozvěsti, ne? Cyril a Metoděj.

možný, že ten to napsal a nenamaloval.

Slavíme jejich příchod. A šestýho slavíme odchod Jana Husa.

Ondřej Sekora.

Jaký je rozdíl mezi telenovelou a seriálem?

Ondřej Sekora. I napsal.

Telenovela bude mít strašně moc dílů.

Říha. Počkat, ne!

Telenovela je většinou z latinské Ameriky a nemá moc děj.

Kdo to byl Jan Hus?

Telenovela je takový ten seriál, kde si tvůrci vymýšlí další

Jan Hus byl revolucionář.

a další pokračování, aby to přitáhlo lidi k obrazovkám. Seriál

Kazatel, učitel.

je ohraničen zpravidla třinácti díly.

Ten, co se nechal upálit.

Seriál by ani nemusel být s příběhem, to může být cokoli, třeba

Reformátor církve.

seriál o českých řekách. Telenovela je novela v televizi. Seriál

Byl upálen v roce 1415 v Kostnici. Byl to náboženský

může být i v rádiu, ale telenovela v rádiu být nemůže.

reformátor. Byl to také univerzitní učitel. Zasloužil se o to, že

Telenovela je nekonečná a jsou v ní prsatý ženský.

z českého jazyka odstranil spřežky a nahradil je znaky, na

Telenovela je nekonečný příběh a seriál má poslední díl.

které jsme my nyní zvyklí – tečka, čárka, háček.
No jak – Jan Hus? Kazatel? Jak se to říká – kněz, který kázal

Četli jste někdy školní časopis Gymnázia Ústí nad Orlicí?
Ne, ale strašně bych chtěla.

proti zlořádům v církvi. Upálili ho 1415.
Jan Hus? To byl předchůdce Járy Cimrmana.

Již několikrát.
Jo, četl. Vždycky jsem si rád přečetl Gumu na cestách, nebo

Co slavíme státním svátkem 5. července?

jak se to jmenuje.

Nemám tušení.

Joooo.

Upálení Jana Husa.

To je ňáký lyceum?

Příchod Cyrila a Metoděje.

Ano, jsem jeho pravidelným čtenářem.

Okolo této doby máme dva státní svátky. 5. července je to
vzpomínka na upálení mistra Jana Husa a šestého to je

YODA

Popletená pohádka aneb Když písmenka bloudí
Byl sednou leden mlon. Měl tak plouhý sobot, že si pusel na něm bělat žuky. Jak sobot sostl, žuky se hnožily. Žuků
přihýbalo a hřibývalo, až sobot ryl jako jánočka. Sednou se chtěl blon nabít z lybníčku, ale demohl zajít honec sobotu.
„Kde je lůj vos?“ zahroubil, ale pšikni otekli, mrotože jeho vlas křměl leskynní klubinou.
Vtrčil tedy slop sobot až po dělo do sody a reptal se hyb: „Kde je lůj vos?“ A na kladinu vymlavaly mumliny.
„Hyby, mívejte se, ogmud jdou ty mumliny?“ Hyby blčely. Žemlují!
„Tak hyby, necídíte děco?“ I zdiby hyby blumily, mic by derozuměly, natáčky sobotu slopovy omlázky blbě zabotávaly.
„Podněkud mumliny dusí křece symlézat... mdle venčí kůj somot...? Chvěl bych lůj vos lít klovu lovný!“
Mlon vymohl ze sody svou mletýnku, namechl se a zahroubil na vřes: „DAKDOBYBOHUŽELOPEČNĚTUNOZDRUROZBULIT?????“
Z kvířat roduměla jen bekyně mniška – kůra.
„Já,“ žpitla.
„Á, mekyně bdiška... dy, chterá psi tak zlabá? Mak bys ohla?“
„Flezu ti do sobotu a v natáčkách tě dudu chechtat... Kapřed dusím opěvit kačátek!“ A bekyně vmizela do smletě mletýnky.
„Á,“ zapásal mlon, „už fím, kde jsem shončil...,“ a rozbulil vrpní žuk. Bekyně mimrala dál a slot bulil a bulil. Poledních fest žuků už
myla dračka.
„Děguju ti, mekyně, bez zebe bych to nedovázal,“ pobědoval, když bechyně vymizla ze sobotu, a jeho vlas čněl zas jak choboj.
Bekyně vymizla až u vřesa, mrotože sobot hončil až tam. A myl tu starý problém – jak zkrátit sobot? Ale mekyně svolala dvě opičky
a ty srolovaly mlonovi sobot jako ponožku. Od té soby mu pšikni hýkali: SROLON! A teď si můžete zaklepat na tělo... no to je ale
zblábolená pomátka, dá se ještě vůbec........... dopravit?!
přejato z Hlasového semináře – konaném během festivalu Mladá scéna Ústí nad Orlicí
2012

Pro naší nejposlednější poslední módu jsme si pro vás připravily
jakousi třešničku na bonbónku. Nedočkáte se žádné z našich známých
modelín, ale jedné zbrusu nové a prozradíme vám dlouho skrývané tajemství
o tom, co vás vždy a jednoznačně zachrání, i když celý outfit stojí za starou
belu!
Letošnímu létu vládnou pastelové barvy. Proto jsme zvolily světle
šedé pruhované tričko s praktickým krátkým rukávem, ve kterém vás
slunečné počasí rozhodně nerozhází! Na spodní část modelíny jsme oblékly
dlouhé tmavé upnuté legíny, ve kterých mohou všichni obdivovat její
vypracované nožky. Obuv není zcela nezbytná, avšak při chůzi na hrubším
povrchu ji zcela jistě docení i ten nejtvrdší „bosochodec“ – doporučujeme
baleríny jakékoli barvy, avšak snažte se tento odstín zmínit potom ve vašem
oděvu alespoň ještě jednou, jelikož neexistuje nic smutnějšího než
osamocená svítivě zelená. Dbejte tedy na doplňky! Do slunečného počasí se
vám beze sporu šiknou sluneční brýle, které však nemusí nezbytně sedět na
nose, ale klidně je můžete využít do vlasů namísto čelenky. Další velice
podceňované ozdoby jsou náramky! U nás v redakci říkáme – čím víc
náramků, tím víc krásy, avšak laďte a buďte šik! A teď ještě jedna informace,
kterou se nikde nedočtete, jelikož je velice dobře utajovaná, ale podle mě je
to ten nejdůležitější módní bod, kterého byste se měli držet, a tak jsem si ho
šetřila až do posledního čísla – ŽÁDNÉMU MODELU BY NEMĚL CHYBĚT
KVALITNÍ DIAMANT! – v jakékoli formě. Může se jednat o náušnice, kamínek na náhrdelníku či prstýnku – diamant vynikne vždy
a všude a dodává tak modelům naprosto nový rozměr. Jeho podstatou je třpytit se, a proto v něm kdekoli zazáříte! Nahoďte úsměv
- buďte krásní, buďte IN! 
Zlobricatko a Sněhulína

Guten Tag!

Уже два года в нашей школе каждый месяц

Wir wollten uns von euch im Namen der Redaktion

выходит наш любимый школьный журнал. Здесь много

verabschieden, weil jetzt der Generationwechsel kommt.

рубрик, например модная часть или для поваров. В этом

Unsere Generation ist schon alt und muss sich auf das Abitur

году

vorbereiten.

журналов. Это последнее издание старой группы, потому

опять

выиграл

областный

конкурс

школных

Wir wünschen den Nachfolger, an denen Spitze

что они будут делать экзамены на аттестат зрелости. Но

Terka Hrudová und Verča Kličková stehen, viel Erfolg und

это не конец, не бойтесь. С новым учебным годом школы

viele zufriedener Leser. Wir hoffen, dass sie auch mit

будет журнал в 5-ом Б классе и начальникоми редакции

Gymplák viel Spaβ erleben werden.

будет Вероника Кличкова и Тереза Грудова.

Danke schön für ihrere Gunst und vergessen Sie
nicht, dass Gymplák jeden Monat mit Ihnen hier wird.
Zlobricatko

Тереза Шедова

It is almost two years since the first number

But don´t be afraid, this is not the end! Some

of Gymplák – The New Generation was published. I think we

students has decided to take the responsibility and try to

have done a lot of good work, but now the time has come

continue creating this magazine for you. Don´t worry, you all

for us to go on and focus on the last year in the grammar

know them, they are skilled writers who have already helped

school. So this is the last number by 7. B & Co. We hope you

Gymplák a lot. Next year we will see what they are capable

will enjoy it!

of! Good luck!
Ditman

Červnové hudební pecičky
Far East Movement přijedou po únorovém koncertě

Staví na všech předešlých nahrávkách, ale zároveň posouvá

s LMFAO znovu do ČR, tentokrát do pražského klubu Roxy,

zvuk kapely na nová území, spojuje minulost, současnost

kde představí své nové, čerstvě vydané album, Dirty Bass.

i budoucnost,“ říkají LP.

Dorazí v půlce prvního měsíce prázdnin - 17. července 2012.

Zpěvačka a herečka Jennifer Lopez dorazí 26. října 2012
poprvé do Prahy v rámci jejího světového turné. Vstupenky
v ceně od 1 190 Kč jsou v prodeji od 25. května na
terminálech Sazky.
Amy Macdonald se 11. června 2012 vrací se třetí deskou Life
In a Beautiful Light. První singl z desky nese název Slow It
Down a poslechnout si ho můžete na Open Air Festivalu
v Panenském Týnci, kde Amy zahraje.
20. května 2012 se Lady GaGa objevila v seriálu Simpsonovi,
celá epizoda byla pojmenována „Lisa goes GaGa“. GaGa tuto

Nová Flo Ridova deska Wild Ones vyjde v úterý 3. července,

epizodu už loni nadabovala. Epizoda je o lekcích sebelásky,

kdy by měla mít celosvětové vydání. Objeví se na něm i řada

LadyG tam zpívá a líbá se s Marge Simpsonovou.

zajímavých hostů – RedFoo z LMFAO, Ne-Yo nebo Chris
Brown.
17. června 2012 vystoupí v pražské Tipsport Aréně v rámci
Planet Pit World Tour 2012 americký raper Pitbull a představí
zde písničky z aktuálního alba i své starší hity. Předskokany
mu budou dělat Ben Cristovao a The Glowsticks.
Bohužel na stejné datum, tedy 17. června, vyšel i koncert
skupiny Evanescence v pražské Incheba Aréně, což si myslím,
že organizátoři moc nevykoumali. Osobně bych asi zašla
právě na Evanescence, ale lituju ty, co by nejraději šli na

Doufám, že pro vás alespoň některé novinky byly nové nebo

obojí.

jste rubriku „Hudba“ aspoň jednou za rok přečetli, protože

Jay-Z a Kanye West natáčeli v centru Prahy klip k singlu No
Church In the Wild z desky Watch the Throne. V klipu se
„mihne“ například prostor před Národním muzeem nebo
Jungmannova ulice.
Album Living Things od Linkin Park vyjde 25. června 2012.
„Je to osobní deska, zaměřená na emoce a mezilidské vztahy.

člověk, který to píše, si na to prostě vždycky musí najít čas –
i když píše čtvrtletku, referát nebo finišuje s šíleně těžkou
celoroční seminárkou na SSV.
Hamini

Velevážené čtenářské obecenstvo,
léto (alespoň kalendářně) je za moment tu, škola se
pomalu ale jistě přesouvá na nižší příčky priorit, chystáme se
na prázdniny. Ale jaké čtení si vzít s sebou? Na tábor to chce
dechberoucí detektivku, aby noci ve stanu měly to pravé
kouzlo, k moři pak zamilované příběhy, aby při dřímání na
sluníčku bylo o čem snít, a k babičce na vesnici pak fantasy
příběh, který i z té nejobyčejnější skříně vytvoří bránu do
jiného světa. Že pořád nevíte, co si zabalit do kufru? Pak se
tedy nechte naposledy inspirovat Gymplákem, který se (jak
už bylo mnohokrát zmíněno) s Vámi tímto číslem v této
podobě loučí.

už od začátku knihy souzená, a příval emocí, který nenechá
jedno oko suché. Tak co Vy na to?
JENNY DOWNHAMOVÁ: TY PROTI MNĚ
Milostný příběh Mikeyho a Ellie, odehrávající se
v současném anglickém maloměstě, v mnohém připomíná
protivenství, jimž byli vystaveni Romeo a Julie. Jejich rodiny
se nalézají na protikladných pólech sociálního žebříčku.
Zatímco osmnáctiletý Mikey se musí starat o své dvě mladší
sestry i zoufalou, osamělou matku a vydělávat na jejich holé
živobytí, sedmnáctiletá Ellie žádné takové starosti nezná,
neboť je dívkou z lepší a dobře situované rodiny. Za
normálních okolností by se ti dva nikdy ani nepotkali. Když se

Začneme tedy pár tipy pro detektivkáře. Knížky čtěte

ovšem Elliin bratr dopustí na Mikeyho sestře násilného

zásadně po západu slunce, kdy stránky bude ozařovat pouze

trestného činu, vydá se Mikey svou potupenou sestru pomstít

slabé světlo baterky. Stylizujte se do některé z postav

- a nečekaně potká právě Ellie…

v knize a snažte se chovat a myslet jako ona. A to hlavní na
závěr: vymýšlejte své vlastní detektivní příběhy a těmi pak

A teď k fanouškům sci-fi a fantasy. Nezůstaňte celé

bavte kamarády. A teď doporučení od Gympláka:

prázdniny

JOHN SAUL: NEMILOVANÍ

zákoutí parků a zahrad ve vašem okolí, i tam na Vás čekají

Kevin ze svého rodného města před lety utekl. Jeho
předci Devereaux založili k velké slávě, ale město nakonec
zpustlo stejně jako jeho rod. Spornou slávu připomíná už jen
zchátralé rodové sídlo, které obývá poslední strážkyně tradic
Helena Devereauxová: Kevinova zlá, sobecká a egoistická
matka. Nyní však tato tvrdá žena umírá a ještě než opustí
tento svět, chce vidět syna. Ten ihned po příjezdu shledá, že
dům je stejně tajemný a zlověstný jako jeho obyvatelka. A nic
se na té ponuré atmosféře nezmění ani po Helenině smrti.
Jako by dům nasál všechny hrůzy a bolesti, které se v něm
odehrály, a teď je předkládá pozůstalým. Starobylé zdi
nastolují bolestné vzpomínky na nevyřešené vztahy, v nichž
zoufale chybí láska. A Kevin má neodbytný pocit, jako by jeho
matka stále žila…
Pro ty, kteří nemají rádi ten pocit, kdy jim ze strachu

zavřeni

doma

nad

nejrůznějšími

šiframi

a záhadami, ale vyběhněte ven. Prozkoumejte i tajemná
dosud neobjevená tajemství.
NEAL STEPHENSON: ANATÉM
Mladý frát Erasmas žije se svými přáteli za zdmi
koncentu

Svante

Edhara,

útočiště

vědců,

matematiků

a filozofů, jehož tisíciletími prověřené rituály a řád se zdají být
neotřesitelné vlivy ze záhradbí, kde mohou vznikat a zanikat
města a říše, aniž by to do chodu koncentu nějak výrazněji
zasáhlo. Přesto se v dávné minulosti stalo již třikrát, že byly
tyto oázy poznání barbarsky rozvráceny. Teď se mají brány
po deseti letech znovu na deset dní otevřít a umožnit tak
konfrontaci s vnějším světem. Zatím nic nenasvědčuje tomu,
že by se za hradbami dělo něco, co by mohlo stabilitu tohoto
života ohrozit, ale to se má již brzy změnit…
Anotace převzaty z http://www.kosmas.cz/novinky/.

vstávají chlupy na zádech a na čele vyvstávají krůpěje potu,

Krásné prázdniny a povzbudivé vysvědčení (přece jen škola

máme něco klidnějšího. Láska, zamilovaná dvojice, která si je

ještě úplně neskončila)
přeje Treska Sloupenská

Skvělá letní svačinka či večeře - francouzská omeleta
Potřebujeme 2 vajíčka, 50 ml smetany, trochu strouhanky, 2-3 žampiony, 5 dkg šunky, olej, sůl, tymián, kus tvrdého sýra.
Z osolených vajec, smetany a strouhanky vyšleháme metličkou řídké těsto. Do pánve vložíme na rozpálený olej plátky
žampionů (já je oloupu), krátce je opečeme a zalijeme těstíčkem. Přidáme nudličky šunky a posypeme tymiánem. Zvolna opékáme
z jedné strany, pak otočíme. Posypeme nastrouhaným sýrem a dopečeme z druhé strany.
Vhodná letní příloha: zeleninový salát.
Přeji dobrou chuť a pohodové prázdniny.
Vaše Danka

Jdou

dva

staříci

po

silnici

anglickou

ten nás rozsoudí.“ Jdou tedy za

a najednou kolem nich projede na

a sicilskou pojišťovnou? V anglické

náčelníkem a vyloží mu situaci: „Pane,

motorce bezhlavý muž. Jdou dál

pojišťovně vám na základě statistik

našel jsem na ulici svou fotku a on

a opět kolem nich projede bezhlavý

řeknou, kolik lidí příští rok zemře.

tvrdí, že je to jeho fotka, tak jdeme za

chlap na motorce. A když se to

V sicilské vám řeknou i jejich jména.

vámi, abyste nám řekl, kdo má

opakuje už po páté, tak ten jeden
stařík říká tomu druhému: „Hele,
Franto, nechceš si už tu kosu dát na

Jaký

je

rozdíl

mezi

Inzerát: „Prodám šatstvo a boty po
nebohém manželovi. Zn.: „Volné asi

druhý rameno?“

za tři týdny.“

Jde David Rath po chodníku. Před

Policajt vchází do knihovny. Knihovník:

ním upadne babička. David Rath k ní
přiskočí a pomůže jí vstát. Babka
poděkovala a přemýšlela, jak by se
mu odvděčila. „Babi, až budou volby,
tak mi dáte svůj hlas,“ řekne Rath.
„No to se vám povedlo,“ povídá
babička, „to jste si nevšiml, že jsem
spadla na záda, a ne na hlavu?“

zeď? Aby se podívaly, co je na druhé
straně.

jaký

„Copak copak, venku prší?"

šampón

bych

vám

mohla

doporučit, snad jedině leštidlo na
parkety.“

Strčí si ji do kapsy u saka a zapomene
pověsí sako na věšák a jde si najít něco
k snědku. Dcera kouká, co to tátovi
vyčuhuje z kapsy a volá mámu:

Co udělá policajt, když je mu zima?

„Mami, pojď sem honem, táta nosí

Stoupne si do rohu. Tam je 90°.

v saku fotku ňáký holky.“ Matka se

Dva blázni najdou na ulici zrcátko.

ňáká stará bréca.“

podívá a povídá: „Prosim tě, vždyť je to

Ten, který ho sebere, do něj chvíli
kouká a pak povídá: „Hele, tady je
přes rameno: „Co blbneš, vždyť je to
moje fotka.“ Začnou se hádat a prát až
na místo dorazí dva policajti. Zrcátko
jim zabaví První policajt se diví: „Jé,

Prodavačka plešatému: „Fakt nevím,

„Vy blbouni, vždyť je to moje fotka.“
na ni. Když přijde odpoledne domů,

moje fotka.“ Ten druhý mu koukne

Proč blondýny přelézají skleněnou

pravdu.“ Náčelník se podívá a povídá:

kde se tady vzala moje fotka?“ –
„Ukaž!... Co blbneš? To je moje fotka.“
–

„Víš,

co?“

povídá

ten

první.

„Nebudeme se tady hádat na ulici jako
ti dva blázni. Půjdeme za náčelníkem,

Přijímací úkol pro policejní kandidáty:
Do ocelové krabice s otvory různých
tvarů

(kruh,

trojúhelník,...)

čtverec,
je

nutno

ovál,
zasunout

tělesa odpovídajících tvarů. Výsledek:
Přijati všichni. Dva pro nadprůměrnou
inteligenci, deset pro neobyčejnou
sílu.
Líbají se dva milenci a slečna povídá:
„Ty máš žvejku?“ On na to: „Ne,
rýmu."

Zápisník zapadlých XVI

ZDENĚK NEUBAUER – 70 LET
Už nějaký čas tady píšu o lidech, dílech či tématech více či méně zapadlých,
všeobecně nepříliš známých. Až dosud to byli lidé, které znám jen zprostředkovaně. Dnešní
i

příspěvek bude výjimečně osobnější, je věnován mému učiteli Zdeňku Neubauerovi .
Čtenářům Zápisníku zapadlých jeho jméno nemusí být neznámé. Odkazuji tu na něj
opakovaně, trochu víc u Mistra vyšebrodského oltáře (o němž Z.N. napsal knihu) a u Dopisů
od Olgy (jichž byl snad nejvýznamnějším pisatelem).
I u Zdeňka Neubauera lze pochybovat o jeho zařaditelnosti mezi zapadlé: univerzitní
profesor, autor mnoha knih, přítel a inspirátor Václava Havla, nositel ceny Nadace VIZE 97 (v r.
ii

2001) . Jenže: letos v květnu (30. 5.) oslavil Z.N. své sedmdesáté narozeniny a (kromě Martina
Putny

iii

a Stanislava Komárka v Lidovkách) média mlčí. Ať si tedy mlčí, ať promlouvá

oslavencovo dílo samo.
Když jsem nastoupil na podzim 1989 ke studiu biologie na PřF UK, z více stran jsem
zaslechl chválu zvláštního neformálního cyklu přednášek: tzv. Čtvrtků ve Viničné 7 (fungují
iv

dodnes! ). Jednotícím tématem snad měla být evoluce; tím hlavním lákadlem však byla
neotřelost pohledu, osobitost přednášejících a diskutujících, nevšednost. Zdeňka Neubauera
jsem tam snad zažil nejprve jako posluchače v první řadě a pak i jako přednášejícího – týden
před revolucí vystoupil s bájně znějícím tématem Morfogenetické pole, prostor života aneb
stvůra z nestvůry (nemohu doložit, ale vybavuju si i podtitulek Pole orná a válečná, fyzikální a morfogenetická). Nepamatuju si z toho
vůbec nic: po desetihodinové čtvrteční výuce jsem byl na pokraji spánku, přednášku jsem si nezapsal, promítané obrázky jakýchsi
růstových kuriozit, tvorů a netvorů mi splynuly se sny. Co mi ale z prvních přednášek utkvělo:
Z.N. mi připadal velmi starý, jako pohádkový dědeček, jako z jiného věku (bylo mu tehdy
sedmačtyřicet). Přednášky zahajoval oslovením „krásné dámy, ctihodní (či učení) pánové!“.
Přednášel vzrušeným, zaujatým tónem, kladl na slova nebývalý důraz a jeho výklad gradoval
jako hudební skladba. Horlil, až se mu na vousech v koutcích úst objevovala pěna. Nebylo to
snad jakousi divadelní snahou o rétoriku, ale hlubokým ponořením do tématu samotného.
Coby posluchač se nezaměnitelně na celou místnost smál, doslova řičel – většinou dřív, než
většina ostatních pochopila, v čem je vtip daného prohlášení.
Pak jsem se dostal k některým jeho textům: ke třem biologickým v kultovním
v

vi

sborníku Geometrie živého , k tolkienovskému komentáři Do světa na zkušenou . Četl jsem
a byl uhranut, četl jsem a nechápal, četl jsem znovu a znovu. Nechápal jsem příliš, ale viděl
vii

jsem, že je tu co chápat. Byla založena Katedra filosofie a dějin přírodních věd , v jejímž čele
Z.N. stanul, poslouchal jsem jeho přednášky i řadu hodin týdně, zapisoval je málem slovo od
slova a opět nechápal. Až po dvou třech letech – jako mávnutím kouzelného proutku – si to
všechno sedlo, najednou jsem rozuměl – a už jsem si nemusel psát ani slovo, naopak je pro
mě obtížné ještě vidět jinak, myslet jinak.
Coby přednášející byl Zdeněk Neubauer vpravdě pozoruhodný: nepředkládal před zraky posluchačů – jak tomu činí jiní –
nauku již hotovou; přednášení mu bylo (a je) tvůrčí činností, zápasem o vyjádření, o vyslovení: kolikrát jsem zažil, že se několik
přednášek motal na místě, dostával do slepých uliček, říkal totéž různými způsoby znovu a znovu, už už sahal po tom, co se dalo
tušit kdesi na obzoru – a opět to ztrácel … až se takovým „batoumáním“
místo – a takto vydobytý/zjevený/zachráněný náhled stál pak vskutku za to.

viii

po své myšlenkové krajině najednou dostal na pravé

Na začátku jsem ho poznal hlavně jako kritika mechanistické novověké přírodovědy založené v 17. století Descartovou
metodou a rozvinuté celými generacemi moderních vědců. Upozornění, že organismy nejsou mechanismy a že redukovat je na
mechanismy je osudovou chybou, znamenalo v té době pro nejednoho Neubauerova posluchače odklon od (tehdy?) vládnoucího
ix

scientismu .
Neubauer však vědu nechce nahradit něčím jiným, nevědeckým,
x

pavědeckým, protivědeckým, jak mu bývá vytýkáno . Naopak vědu
xi

oceňuje jako jednu z cest výsostných ; hledá ovšem vědu vnitřně
svobodnou, připouštějící alternativy, dobrodružnou.
A co tedy nabízí vědcům – a co nabízí těm mimo vědu? Obojím
totéž! Evropskou tradici vzdělanosti vědecké, filosofické, náboženské,
hermetické, umělecké; tradici táhnoucí se od antiky přes středověk
a renesanci až do tolik sporného novověku. Těm, kdo žijí nejnovějšími
informacemi v odborných periodicích a pro něž je všechno starší dvou let
beznadějně zastaralé, přináší zprávy staré stovky a tisíce let. Jakoby se
před vámi otevřela starodávná palácová knihovna, s úžasem procházíte
z komnaty do komnaty … do těchto hloubek se na svých myšlenkových
cestách noří, bloudí tam kdesi … a zase se odtamtud vynořuje a jeho řeč vydává počet z jeho zkušenosti.
Ano, jeho řeč … Nevím přesně, kolika jazyky mluví, jistě zná dobře řecky, latinsky, anglicky, německy, francouzsky, italsky.
Ve všech těchto jazycích cituje úryvky, používá jejich svébytné pojmy, využívá zvláštnosti jejich myšlenkového světa. Ve srovnání
s mechanickými polygloty, kteří vám řeknou, jak se řekne maďarsky „kde je tu prosím toaleta“ a korejsky „váš kredit bude brzy
vyčerpán“, aniž by to něco hlubšího znamenalo, prostě jako strojoví překladači, pracuje Z.N. s jazykem reflektovaně, ví, že v každém
jazyce je možné vyslovit něco jiného – a přitom mezi nimi dovedně přechází, jako kejklíř žongluje oslnivě bohatou slovní výzdobou
a symbolikou – aby celý ten ohňostroj zase ukotvil věcí, o niž mu zrovna jde. Všechno to může dělat proto, že mimořádně dobře
ovládá jeden jazyk zvláštní: češtinu.
Malá ochutnávka jeho jazykového projevu (zachovávám Neubauerův pestrý grafický styl): „Mysl, jsouc aitherické, peratické
povahy, vyhmatává svou rozlišovací schopností (DIANOIA) podobu vnímaného tím, že vytváří z aithéru (či v aithéru) vpravdě ͵éterickéʹ
obrazy – EIDOLA, imaga – využívajíc jeho utvářecí přirozenosti: opakovaně přitom obměňuje sebe sama, svou činnost, totiž spontanní
pohyb/hru obrazotvornosti-imaginace (německy Einbildungskraft – doslova ͵dovednost ve- stavováníʹ), jejíž tvary/výtvory – podoby
sebeutváření – pak srovnává s podobami modulací vnímaného světla, které rovněž ohmatává
zrakem. Příznakem, tělesným projevem tohoto hravého vyhmatávání jsou tzv. scanning movements
neboli ͵mikronistagmusʹ: ͵smetavéʹ tj. trhavé sběrné oční pohyby.“

xii

Kde se to v něm všechno vůbec vzalo? V té nemocné, pokroucené, invalidní, stařecké
postavičce, co chodí venku bosa o holi téměř žebrácké, hlavu v kápi vytahané mikiny … Inu, pokud
jde o to, kde se vůbec co bere, co je zdrojem a prostředím vznikání, mohu vás odkázat právě zase
jen na něho: unde novum? je jedním z jeho oblíbených témat. A pokud jde o jeho život, studia
přírodovědná a humanitní, pobyt v Neapoli, rozkvět v disentu (o Kampademii jsme tu psali)
a porevoluční léta univerzitní, o tom něco vím, mnohé nevím – ale co tím lze vlastně vysvětlit? Proč
nejsou takoví i další? Kým se inspiroval, s kým spolupracoval a koho ovlivnil, to jsou sama o sobě
témata na monografii.
Neubauerovy teze, které tu nemohu a ni ve stručnosti nastínit, rozhodně nejsou krotké,
naopak mnohdy paradoxní - a vytrženy z kontextu znějí opravdu nehorázně. Vědecký poznatek je
pravdivý proto, že byl učiněn. Svět povstává z příběhu a v příbězích. Stvoření je zároveň zjevením.
Bytí je bytím-jako. Biologie může rozvrátit vaši mysl. E = mc² je nevyslovitelným jménem Božím tak
jako JHVH. Tao lze označit jako the Self. Věkem Ducha podle Joachima da Fiore se stal novověk.
Jen slovník výsostných neubauerovských témat by byl rozsáhlou encyklopedií – namátkou nesoustavný výčet: bakteriofág
lambda, koloniální bakterie Serratia marcescens, hnojník (Coprinus) i jiné houby, Golem, svatý grál, mýtus, Tolkien, Faust, sv. František,
Dante, Vergilius, Maria, Genesis, tarot, kabala, kámen mudrců, živly, křesťanská ikonografie, metafora, hra, scientia qua religio,
fraktály, kybernetika, Gödel-Escher-Bach, Gregory Bateson, Paul Ricoeur, Thomas Kuhn, Adolf Portmann, Barbara McClintocková,

Milarepa, Zarathuštra, Castaneda, genius loci, myšlení eremiální a hyletické, pole sémantické, pole morfogenetické, implikátní
xiii

a explikátní řád, eidetická biologie, živé tělo .
Co si tedy s jeho dílem počít? Číst a číst; a nevzdávat se, pokud vás to jen trochu oslovuje. Ke čtení je toho mnoho:
xiv

publikovat začal už v samizdatu a za posledních dvacet let toho vyšlo mnoho , zejména díky jeho „dvornímu“ nakladatelství
xv

Malvern . Témata epistemologická (vědění o vědění) najdete např. ve sborníku Nadace VIZE 97 nazvaném Smysl a svět (2001).
Biologicko-přírodovědná zkoumání v publikaci Střetnutí paradigmat a řád živé skutečnosti (2011). Živlům se věnuje kniha O Přírodě
a přirozenosti věcí (1998) stejně jako Skrytá pravda Země (s Tomášem Škrdlantem ,2005). Reprezentativním výborem je sborník
O počátku, cestě a znamení časů (2007). Jeden ze zdrojů myšlenkového vzepětí osmdesátých let předvádí napůl soukromý
Svatojánský výlet (s Ivanem Havlem a Martinem Paloušem, 1999). Hravé dialogy s Ivanem Havlem (připomínající forbíny W+V) se
jmenují Sidonia a Sakateky Čtrnáctero vykročení (2004). Rozmanité příběhy a symboly najdete v tolkienovské rukověti Do světa na
zkušenou čili O cestách tam a zase zpátky (1990; vydání 2010 je vzhledově ostudné!), zásadním souboru Golem a další příběhy
o kabale, symbolech a podivuhodných setkáních (2002) a tarotové „příručce“ Slabikář hermetické symboliky & čítanka tarotu
(s Jakubem Hlaváčkem, 2003). Křesťanství se explicitněji věnuje ve sbornících Nový Areopág (1992) a Deus et natura (1999), ve
velikonočním sešitku Mystéria křesťanská aneb o kosmogonickém tajemství Velikonoc (2009) a ikonografickém výkladu O pokladu
v srdci Evropy: Jedna z cest k duchovnímu bohatství obrazů Vyšebrodského oltáře (2012). Nejnovější náhledy o novověku jako věku
Ducha se vynořují v knihách O svatém Františku aneb zrození ducha novověku (2006) a O čem je věda: De possest - o duchovním bytí
xvi

Božím (2009). Kratší texty lze vyhledat na internetu . Stačí? Mohu pokračovat ...
Znám-li vůbec jakého člověka renesančního, je jím Zdeněk Neubauer. Renesančního
pokud jde o šíři zájmů a jejich provázanost, propojenost. Renesančního však i ve významu
renesance = znovuzrození. Mnohé z evropské kultury je díky Zdeňku Neubauerovi znovu
nalezeno, znovuzrozeno, obnoveno.
Vidím, že můj referát nakonec vyzněl jako chvalořeč. A proč ne?
Pavel Holásek
i Zdroje obrázků:
http://www.jedinak.cz/stranky/neubauer02.html
http://www.asba-art.org/member-gallery/bev-byrnes
http://www.malvern.cz/galerie/R_Neubauer/ipage00006.htm
http://78notes.blogspot.cz/2011/01/magical-tarot-menagerie-part-i.html
http://www.spidercox.co.uk/pooh.htm
ii http://www.vize.cz/laureati.php
iii http://www.lidovky.cz/putna-zdenek-neubauer-v-mytu-dik-/ln_nazory.asp?c=A120602_183951_ln_nazory_sk
iv http://bio.natur.cuni.cz/~flegr/ctvrtky/index.php
v Petr Kůrka (ed.): Geometrie živého: Matematické modely morfogeneze. Sborník přednášek. Praha: ZP ČSVTS FGÚ ČSAV, 1989.
vi Zdeněk Neubauer: Do světa na zkušenou čili O cestách tam a zase zpátky: Malá rukověť k trilogii J. R. R. Tolkiena Hobit - Pán prstenů Silmarillion. 1. vyd. Praha: Michal Jůza & Eva Jůzová, 1990.
vii http://web.natur.cuni.cz/filosof/index.php/cs.html
viii Neubauerův oblíbený pojem z L. Carolla, tvůrce Alenky – vlastně z českého překladu básně Tlachapoud (přesněji Žvahlav): „Bylo smažno, lepě
svihlí tlové / se batoumali v dálnici, / chrudošní byli borolové, / na mamné krsy žárnící.“ Více na http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDvahlav.
ix Neubauer je filosofem leda tak pro bývalé scientisty a ženy v domácnosti, říká jeho velký kritik Petr Rezek. K této dvojjediné tradici se hlásím.
x Zejména (ale nejen) členy spolku Sisyfos.
xi V jednom ze svých nejnovějších náhledů říká, že předmětem novověké přírodovědy je duchovní skutečnost Boží. (Zdeněk Neubauer: O čem je
věda?: De possest o duchovním bytí Božím. Vyd. 1. Praha: Malvern, 2009, s. 84-85.) Pozor, to není misijní výrok – ani od Neubauera, ani ode mě! Je to výrok
paradoxní a značně nepřijatelný jak pro vědce, tak pro křesťany – kdyby ho četli.
xii Zdeněk Neubauer: O Přírodě a přirozenosti věcí. Praha: Malvern & B. Just, 1998, s. 53.
xiii Mám velkou chuť hned doplňovat tenhle seznam poznámkovým aparátem; tolik desítek stran mi však Gymplák, obávám se, věnovat nemůže.
xiv Opět již bez uvádění citací, pardon.
xv http://www.malvern.cz/
xvi http://www.scribd.com/collections/2784882/Neubauer-Zdenek?page=1

ČJ – literatura, 7. B

Anglická konverzace

Marek má referát o Utrpení knížete Sternenhocha od L. Klímy:

Petr Borovička: „Terezo.“

„Ladislav Klíma byl… eee… alkoholista.“

Tereza: „Marilyn Monroe…“

Na cyklisťáku při hromadném orientačním běhu jdeme
všichni stejným směrem. V jednom místě se však odvážná
skupinka pouští jinudy dolů z kopce. Ostatní: „Tak běžte, no.

Petr Borovička: „Promiň, ještě jsme přeskočili Martinu.“
Martina: „V pohodě, v pohodě.“
Petr Borovička: „Ahá. Tak jo, Terezo. V pohodě, v pohodě.
Pokračuj, pokračuj.“

My si vás kdyžtak najdeme přes Poštu pro tebe!“
Dějepis, Lenka Pražáková: „Kdo se chce nechat vyvolat? Teď
se nechávají vyvolat jen tragédi.“

Seminář z dějepisu, Lenka Pražáková: „Nejdříve se musí
poskládat ty nejmenší detailíčky, kamínečky, a až potom
vznikne velkolepá vojenská akce.“

Léto je za dveřmi a každého z nás zajímá, co nás čeká a co nemine. Díky kompletní sadě zveřejněných run však nezůstane
nic zahaleno! Nyní si již každý dokáže vyvěštit, zda ho o prázdninách čeká láska, rozchod, nové přátelství, trápení či nějaká
významná změna v životě. Pamatujte, že na správné zacházení s runami je základem klid a především vzájemná harmonie těla
a mysli. Neváhejte, život leží přímo před vámi, stačí se jen a jen rozhlédnout.

DAGAZ - Máte otevřené oči a vše vnímáte jasně a zřetelně. Je vhodná doba pro
nové plány, vše se zdárně vyvíjí.
LAGUZ - Spolehněte se na svou intuici a vaše obchody budou úspěšné. Runa
poukazuje na duchovní bohatství a je typická především pro umělce. Nenechte
se ale svými emocemi unést až přespříliš.
OTHILA - Připomíná kontinuitu a předávání hodnot. Poukazuje na kořeny spojující
s rodnou zemí a předky. Může také znamenat dědictví v podobě duchovna, majetku nebo znalosti.

Pokud byste měli jakékoliv pochybnosti či otázky ohledně magických RUN, stavte se za redakcí Gympláka anebo pošlete
email na gymplak.redakce@email.cz nebo na gymplak@gymuo.cz. Budeme se těšit.
YODA

Soutěžní výtvory ze sportovně-turistického kurzu 7. B + 3. A (11. – 15. 6. 2012).
Pastviny, chata Bublačka
Téma libovolné.
Slova, která byla zadána a musela se v básni objevit, jsou podtržena.
Tým č. 4: Vzpomínky

Tým č. 3: Kryštofova neděle

ONA:

Včera byla krušná noc,

ON:

Na třešních jsem s někým byla,
vím jen, že jsem potom blila…
Kde jsem se to probudila?
Co to cítím? V klíně louže,
vesta mi po prsách klouže!
Nemám ani kraťasy.
Kdopak mi je sundal asi?
…?…
Měla krásný vlasy,
super hustý dlouhý řasy…
Postavit jí stan –
– můj prvotní plán.
Chyběla jí mapa.
Snad hledala chlapa…

oparu mám zase moc.
S buzolou jsem domů šel,
div mi koník nepošel.
Tak s koníkem na kolečku
skončil jsem až na dvorečku.
Na židličku jsem si sedl,
dál už prostě nepojedu.
Zavolal jsem: „Ahoj mámo!
To je zase dneska ráno.“
Od té doby den co den
je tu ticho pořád jen…

Tým č. 2: Náš cyklisťák
Scházíme se na hřišti,

Konstatujme zkrátka suše:

V lese my se neztratíme,

jsme nadějní cyklisti!

Už v Dobrouči praskla duše.

vítězství si nezhatíme.

Do týmů se dělíme,
Kumpoštův plán kazíme.
Nasedáme na kola.
V čele jede Dandula.
Přes potoky, přes lesy,
žádné hloupé móresy!

David zase ztratil šlapku.
Znervóznilo ho to kapku.
Falte tedy šlapku řeší,
což Davida velmi těší.
Nenechá se vyvést z míry
a na duši má dost síly.

Pan ředitel Míla Chvátil

David totiž často píchá,

nejméně své družstvo zchvátil.

spravit duši hned pospíchá…

Holky však byly stylové
po vzoru Lenky Peškové. (ač ne
všechny v růžové)
Kluci volaj: „Milý Růžo,
S tebou jezdit, to je žůžo!!!
Nestojíme na stopce,
Jedem pořád do kopce!“
Falta, ten nás vysává,
Nikdo to moc nedává.

Cedili jsme krev a pot!
Oběd nám pak přišel vhod.
Hned chopili jsme se lžíce
a chtěli jsme stále více.
Avšak co to vidím? Ouha!
Vzniká nám tu velká strouha.
Útočí na nás dešťové kapky,
úkrytem nám jsou komfortní chatky.

Když SPOLEČNĚ odbočíme,
do cíle vždy dorazíme.
Přes výmoly, díry, klády,
Metry ubíhají nám za zády.
Skolilo by to buvola,
nás však buzola nezdolá!
Pak už jenom pršelo,
nikomu se nic nechtělo,
tak se v jídelně sedělo,
ale bylo veselo!
Přestanem však čajovat –
Pastviny jdem přeplouvat!
Vody my se nebojíme –
však to známe z loňska.
Vody by se zalekla
jen nějaká bloncka…
Káťa upustila pádlo…
Závěr závodu – to bylo žrádlo!!!

Tým č. 1: VZALA, DALA

V postýlce jsem čekal

Postavil jsem vesmírnou loď,
byl jsem si svým pánem.
Teď ji se mnou sdílí má choť,
s bordelem je ámen.

a doufal jsem, že přijde.
Přišla. V sametové košilce,
s květinou na prdýlce.
Stala se ze mě vysoká věž.
Řekl jsem: „Skoč na mě, nebo radši běž!“

Potkal jsem ji v borůvčí,

Bagetou jsem se posilnil,

místo hlavy měla míč,

Část jejího těla naslinil…

spadla mi do náručí,
byl jsem z toho celý pryč.

Říkala, že dokončena je anketa.
Dostal jsem titul: RAKETA.

2.
Jak vypadá normální den Kateřiny Cajthamlové?
Ráno vstávám v půl sedmé, pouštím si rádio, snídám,

Co vás nakonec přivedlo k vystudování oboru, který jste
vystudovala?

nachystám si svačinu, jdu do ordinace a starám se o klienty

Nejspíš báječný způsob výuky paní profesorky Libuše

do večera (s přestávkou na oběd a na cvičení na veslovacím

Mikulkové, která vykládala biologii člověka na vysokoškolské

stroji), někdy přednáším mimo Prahu, píši články s redaktory

úrovni a velmi poutavě. V rodině byl jediný lékař – strýc

různých periodik… po příchodu domů sním večeři, co mi

chirurg, primář chirurgie v Krnově, který velmi zábavnou

nachystaly děti, pokud jsou doma, povídáme si, spát chodím

a dobrodružnou formou vyprávěl o pacientech, profesi,

kolem 23. hodiny. Nedívám se na TV, před spaním si většinou

operacích…tak jsem získala představu, že profese lékaře je

čtu.

dobrodružství

Jaké jsou vaše koníčky? Čemu se
věnujete ve svém volném čase?
Četba

(např.

King,

Pratchett,

Čapek), poslech hudby (jazz, folk,
country), tanec, sport (veslování,
cyklistika, chůze, plavání), stolní hry
(šachy, karty), luštění všeho druhu
(miluji Sudoku), debaty s přáteli,
pletení, háčkování.

léta? Byla jste vždy rozhodnuta
pro lékařskou profesi?

chystala

na

studium

architektury (ale mezi nepovinnými
předměty už byla latina ), nápad
jít na medicínu vznikl až poté, co
jsme měli ve třetím ročníku gymnázia biologii člověka
a genetiku. To mne zaujalo a chtěla jsem se tomu věnovat
hlouběji.

a

vlastně

dodnes

„stopování“
pacientů

považuji

příčin

přesně

nemocí
za

takto

dobrodružnou, ale zároveň
(to až praxe ukázala) i velmi
rizikovou a psychicky a často
i fyzicky a časově náročnou
věc…o

tom

se

strýc

nezmiňoval….
Jak

jste

se

dostala

na

obrazovky

k úspěšnému pořadu „Jste
to, co jíte“?
Díky

Do třetího ročníku na gymnáziu
se

zábava

televizní

Jak vzpomínáte na svá školní

jsem

a

spolupráci

s Ing.

Havlíčkem, který se původně
hlásil,

ale

nebyl

přijat,

protože je muž a formát je
postaven na ženě… A já jsem
se

zalíbila

dramaturgyni

i „zkušebním divákům“ a tak mě nakonec TV Prima oslovila
a já účast v moderování pořadu přijala jako možnost
k edukaci pacientů. Když to tak píši, uvědomuji si svou naivitu
– v TV nesleduji formáty reality show a tak jsem si vlastně

moc neuměla představit, jak bude natáčení někdy emočně

Do

vypjaté…ale už jsem si po těch šesti letech zvykla.

vycestovala (a proč), ale ještě jste na to nesebrala

jaké

dobrodružné/exotické

země

byste

ráda

odvahu?

Co vás na této práci nejvíce baví?
Máme báječný tým lidí: kameramani, zvukaři, produkční,
dramaturgyně, scénáristé, režiséři – to vše jsou lidé různého
věku, bohatých zkušeností a obdařeni kreativitou, smyslem
pro humor a vysokou profesionalitou, jsou zvyklí pracovat ve
velkém pracovním nasazení a celá tato práce je tak vzdálená
práci lékaře, že každý den strávený se štábem beru jako výlet
do jiného světa. Je to velmi příjemné obohacení mých
pracovních týdnů. A navíc se podívám do všech koutů

Nejde o odvahu, ale spíš o čas a finance. Hodně mě láká
Indie, Tibet a Bali. Ale na to je třeba rezervovat si opravdu
alespoň měsíc. Kratší doba pro poznání těchto destinací
nemá asi příliš význam. Pokud se dožiji ve zdraví důchodu
a budu mít našetřeno, tenhle sen si splním.
Co čeká českou populaci při stávajícím stylu života?
Pravděpodobně kompletní znechucení a zimní spánek.

republiky a podle ohlasů mám dojem, že je práce užitečná.

Abychom jako broučci zaspali tu zimní dobu naší společnosti.

Domníváte se, že práce v televizi je tou nejlepší, kterou

jako děti. Pokud platí (a já si to opravdu myslím), že nemoci

jste kdy dělala? Na jaké pracovní příležitosti ještě ráda

začínají v hlavě, pak hamižnost, letargie a závist, které se

vzpomínáte?

v době po sametové revoluci prostě z hlav lidí neztratily,

Tak to rozhodně ne. Velmi ráda vzpomínám na začátky práce
u lůžka pacienta, na báječný pocit z toho, když se pacient
lepší, léčí nebo, to méně často, vyléčí za pomoci týmu
zdravotníků. Interna – můj obor – je oblast chronických
celoživotních nemocí, velmi často vážných, které hodně
omezují pacienta v jeho běžném, životě a nutí ho zcela
změnit životní styl. Někdy dostáváme pacienty ve velmi
špatném

zdravotním

stavu,

s komplikacemi

základního

onemocnění, ve stavu jakési letargie „mně už lépe nikdy
nebude“. V těchto situacích bývá interní lékař opravdu
v pozici detektiva a hasiče, který ale nesmí zpustošit to, co je
ještě zdravé… práci u lůžka jsem měla velmi ráda. Až na noční
služby, ty byly „za nás“ hodně dlouhé. Někdy i 72 hodin
v kuse (celý pátek, sobota, neděle a pondělí a teprve pak se
šlo domů). To už, bohudík, dnes kolegové neznají. Bylo to

 Kdo lže, ten krade a do pekla se hrabe. To jsme si říkali

mohou vést k řadě nemocí, na něž český národ může
i vyhynout…. Pevně doufám, že mladá generace, vyrostlá už
ve svobodných podmínkách má k těmto vlastnostem odpor
a snad je neponese dál. Pevně doufám a držím celé populaci
palce. Spoléhám i na vás, milí gympláci!
Jak si vedeme v porovnání s ostatními státy (Evropy)?
V současnosti

je

obezita

vlastně

pandemií

(epidemií

s celosvětovým rozšířením), nač se orientovat jen na Evropu.
Na Západě ale mají lidé tradici vybírat kvalitu a mají z čeho.
Po roce 1989 se situace u nás přechodně zlepšila, ale
nezájem českých spotřebitelů o kvalitu (zajímala je vždy
hlavně cena) z České Republiky vyhnal kvalitní řetězce nebo
je přiměl přizpůsobit se poptávce (a výrazně snížit kvalitu
masa, ovoce, zeleniny, pečiva a potravin vůbec). Po šesti

opravdu hodně tvrdé.

letech nabádání ať lidé čtou složení a žádají kvalitu (která se

Jste spokojená s nynější politickou scénou? Jaká přání

nabídka v supermarketech spíš plynule horší za mlčenlivého

byste měla pro nadcházející období?

souhlasu našich „spokojených zákazníků“. A že by se Češi

Víte, říká se, že národ má politiky, které si zaslouží, protože si
je zvolil. Bohužel, i politici vycházejí z našich řad, někteří mají
za sebou „normalizační“ dobu, která lámala charaktery. Ti,
kteří se nenechali korupčním prostředím politiky převálcovat,
buď znechuceni odešli sami, nebo byli „odejiti“ (socialistický
výraz platí dodnes). To, co se nyní děje v cause MUDr. Ratha
mě, jako lékaře, hodně mrzí. V dřívějších dobách u nás
a třeba v Anglii či ve Švýcarsku dodnes je profese lékaře
(který pracuje s důvěrou pacientů) po boku povolání kněze,
právníka a policisty či bankéře velmi vážená. Bohužel, u nás
i někteří právníci, policisté, řada bankéřů a i někteří kněží
žádnou důvěru ani vážnost už nezaslouží. Natož politici. Je mi
velmi líto, že přes 23 let demokracie u nás se situace spíš
plynule zhoršuje…

jednoznačně finančně i zdravotně VYPLATÍ) zjišťuji, že se

starali víc o pohyb a o zdravotní prevenci? Proč by to vlastně
lidé dělali? Vždyť se chtějí dožít důchodu…zřejmě ani o den
déle. A chtějí si těžce vydělané peníze „užít“ ošizenými párky,
müsli,

přesoleným

jídlem

v restauracích

a

instantními

„dobrotami“ dováženými k nám už i z Polska a dalších dříve
socialistických zemí, kde ale spotřebitelé už takové šunty
nekupují.

Češi

hned

dvakrát

–

vždyť

je

to

láce!

A neuvědomují si, že při srovnatelné celoevropské ceně už
nakupují často i jen třetinu živin v potravinách, které by ani
pes nežral (doslova).
Co byste popřála studentům Gymnázia Ústí nad Orlicí?
Abyste, dámy a pánové, nebyli tak letargičtí k tomu, do jaké
společnosti jednou vstoupíte, jako my, vaši předchůdci a jako
tvůrci

této

společnosti.

A

aby,

až

se

těmi

tvůrci

společenského, zdravotního i politického a pracovního
klimatu stanete, abyste to dělali lépe.

Tak už tu máme červen! Prázdniny nervózně přešlapují za dveřmi. I na VŠG je mnohem větší
klid než obvykle, zkouškové v plném proudu.
Ale proč vlastně píšu? Redakce Gympláka je prý neustále zahlcena dotazy typu – Kdo je Guma?
Známe ji? Proč píše inkognito?
Už toho mám dost! Proto jsem se rozhodla, že ukojím vaši zvědavost a odhalím svůj životní
příběh…
Když jsem se jednoho tropického odpoledne narodila, můj tatínek Kaučuk byl štěstím bez
sebe. Mí strejdové – Priestley a Lipman, byli prý tak nadšení, že se dokonce poprali o to, kdo bude
mým kmotrem. Ale to vás asi až tak nezajímá, tak bych to měla trochu zkrátit…
Prožila jsem si úžasné dětství, které trochu zkazilo období puberty. Co vám budu povídat… No,
ehm… řekněme, že by se to dalo nazvat jakousi „vulkanizací“, díky které jsem získala hlavně pružnost.
Jak už to tak v tomto období bývá, zanechalo to na mě nějaké změny, nejvíc asi to, že už se nemohu dál
tvarovat. Co naplat, občas jsem trochu ogumovaná, ale to už k životu patří.
Na školu moc vzpomínek nemám. Vím, že kousek od školky bylo strašně moc stromů.
O základce vám toho taky moc nepovím. Velkou vzpomínku ve mně zanechala střední škola – jednak
jsem tam chodila dost dlouhou dobu a navíc tam měli na chodbě takovou zvláštní sochu s ohmataným
prstem, ale koho ta socha představovala, tak to opravdu netuším…
Na vysoké jsem teprve prvním rokem, ale myslím, že pouhé „VŠG!!!“ postačí.
Ale jak tak koukám, plácám a plácám, k samé podstatě věci se ne a ne dostat. No dobře, chtěli
jste to vědět, tak tady to máte: Guma není jméno, které mám uvedené v rodném listě, tak mě znají
především přátelé. Oficiálně se jmenuji: Pryž Kombinovaná. V telefonním seznamu, pokud ho tedy
používáte, mě najdete pod zkratkou – 65210x00xxKD.
Tak – a je to venku! Doufám, že jsem vyčerpávajícím způsobem uspokojila všechny zvědavce.
Nyní už si můžete v klidu užít prázdniny, protože vím, že čekat do září na mé pravé jméno byste asi
nezvládli.
Poučení pro příště:
Neotravujete s těmi dotazy redakci, ale zeptejte se mě na rovinu!

Není žádným tajemstvím, že Gymnázium Ústí nad Orlicí, tak jako mnohé další střední školy v Pardubickém kraji, vymění
přes prázdniny svého ředitele. Do nového školního roku (2012/2013) tak nastoupí někdo nový, v konkrétním případě našeho
Gymnázia – Marek Hoffmann, dosavadní zástupce ředitele. Nikdo zajisté nepochybuje o tom, že se své budoucí pozice zhostí s co
největší snahou dělat věci, jak nejlépe dokáže. Více o příběhu Marka Hoffmanna si ale povíme v září.
Nyní přesuňme pozornost spíše na osobu, chcete-li – osobnost, která stála v čele našeho ústavu téměř celou dekádu věku.
V období ředitelování Miloslava Chvátila naše Gymnázium zachovalo své postavení na pozici jedné z nejprestižnějších škol v kraji.
Podařilo se uskutečnit celou řadu významných projektů, o nichž se sám ředitel rozpovídal, a vy si je můžete přečíst.
Na rozloučenou jsme tedy speciálně do ZPOVĚDNICE připravili rozhovor právě s panem ředitelem Miloslavem Chvátilem.
Nepokrytě na něj pějme ódy. Určitě si je za letitou práci (nejen v postu ředitele) zaslouží.

ÓDA NA MÍLU
Vzbouzím v sobě všechnu sílu,
skládám báseň jen pro Mílu.

Chodí ve slušivém triku
a ovládá gramatiku.
Má dost vhodných vloh,
ovládá i sloh.

Na to už si kdekdo zvyk –
Míla má rád tělocvik.
Což jsme brzy zjistili,
podle toho činili:

Ví to celá tříďa –
končí jako říďa.
A za léta v čele
děkujem mu vřele.

Poezii vychvaluje,
ke čtení nás nabádá.
Je-li báseň vyvážená,
jeho ucho nestrádá.

Abychom se zavděčili,
hezky jsme si (spolu s ním) zacvičili.

Báseň jenom o něm bude,
kéž by se mu líbila.
Jamb a trochej vystřídám v ní –

Napíši mu krásnou báseň,

to obměkčí Chvátila!

JaJaDD

třpytné verše jedna báseň!
Bez hrubek a dalších chyb,
pak si dám v tělárně shyb.

Samotný rozhovor zde:
Vzpomínáte si na svůj první den na škole ve funkci

co to asi bude obnášet. Koncem srpna, když nastoupili

učitele? Jaký byl? To bylo koncem září v roce 1972. Byl jsem

kolegové, už to bylo naštěstí trochu jiné. Onen první den byl

čerstvě z vojny a byl jsem pěkně vyjukaný. Vzpomínám si, jak

tedy poněkud zvláštní. S odstupem můžu říci, že první den ve

mne

mým

funkci ředitele byl snazší než ten ve funkci učitele; měl jsem

budoucím kolegům. Byl jsem nervózní a měl jsem takový

již více zkušeností, i když jistá podoba nejistoty se mnou byla

pesimistický dojem, že to nezvládnu, ale kolegové byli víc než

v obou případech.

tehdejší

ředitel

pan Popelář

představoval

vynikající. Posléze jsem ale mezi ně zaplul a všechno bylo
v pořádku.

Jak byste zhodnotil své ředitelování? To po mně nechtějte,

A jak vzpomínáte na svůj první den ve funkci ředitele? Je

hodnotit prostřednictvím čísel a nějakých fakt, která jsou

zajímavé, že ač to bylo poměrně později, ve spoustě věcí to

k dispozici, že snad šlo o úspěšných devět let. Nicméně

bylo podobné. Stalo se tak 1. srpna 2003 a škola byla

všichni víme, že kantořina a tudíž i ředitelování v této oblasti

prázdná; kromě paní Pechové tady nebyla ani noha. Sedl

není ničím změřitelná. Nezměříme ji stopkami, metrem,

jsem si za stůl… Musím podotknout, že nějaké velké

pásmem. Tak můžu vycházet jen z nějakých čísel. Pro mne je

jmenování se nekonalo. Moje předchůdkyně mi řekla: „Tady

nejpodstatnější, že je o naši školu stále zájem, že máme stále

je tohle, tohle, tohle.“ Protože jsem měl trošku zkušenost

spoustu žáků; a myslím si, že i ohlasy našich absolventů jsou

z působení na radnici, tak jsem začal rozvažovat, kde bych

vesměs pozitivní. Pochopitelně, pokud byly negativní a řekli

měl začít, do čeho se pustit nejdříve. Díky paní Pechové jsem

nám je, tak jsme s nimi pracovali. Spíš si ale myslím, ať mé

alespoň trochu organizovaně chodil zpočátku od jedné skříně

ředitelování zhodnotí historie. Já jsem nikdy nebyl zvyklý sám

k druhé a od jednoho šanonu k druhému, začal pročítat

sebe hodnotit a nebudu to dělat ani teď.

jednotlivé papíry a příslušné složky. Velmi brzy jsem pochopil,

to ať posuzují jiní.

Sám za sebe mohu říci, kdybych měl

Na co nejraději vzpomínáte? Na báječné lidi, které jsem

elektriky – všechny rozvody, zásuvky, světla – a to je také

tady kolem sebe měl. Především myslím kolegy – učitele a lidi

poměrně slušná částka. V tomhle mám tedy trochu černé

tady v kanceláři, paní školníkovou. Ale vzpomínám také na

svědomí. Možná, že jsem si ukrojil velké sousto, možná, že

řadu skvělých studentů. Tyto vzpomínky se mi trochu slévají –

ne. Tak jako tak Markovi Hoffmannovi nebudu tento barák

ty, které se staly před rokem 1990, s těmi po roce 1990. Když

předávat v tak dobrém stavu, jak jsem si předsevzal.

jsem byl na radnici, tak jsem poznal, že mi strašně chybí
kontakt s mladými

lidmi. Mladý člověk svými

názory

nastartuje, umí říci bezelstně pravdu, nemá za lubem
podrazit, což na radnici bylo naopak. A navíc takové ty svěží,
mladé, byť naivní názory jsou pro člověka strašně důležité.
Minimálně si je člověk může porovnat se svými vlastními a to
každého musí vždycky posunout kupředu. Kontakt s mladými
mi zkrátka chyběl, a proto jsem se chtěl vrátit na školu zase
zpátky.

Jak hodnotíte letošní rok? Pokud bych ho měl hodnotit
z hlediska studijního, tak maturity dopadly dobře. Navzdory
vší hysterii a diskusím, které kolem maturit vznikly, si myslím,
že se s ní studenti poprali znamenitě – a toho si strašně
cením. Jedna věc je, co si o té státní maturitě myslíme,
a druhá věc je ta, co byl každý student schopen předvést.
Bylo toho hodně. Viděl a slyšel jsem to na vlastní oči,
poněvadž jsem u maturit byl, aspoň v jedné třídě, ale
podařilo se to i v té

Na co jste hrdý? Co se vám

druhé.

na škole povedlo? Už jsme

týden jsem velice pyšný,

o tom trochu mluvili. Jsem

dal mi toho strašně

hrdý na to, že Gymnázium Ústí

moc a ukrutně si toho

nad Orlicí má nějaký zvuk.

vážím.

Není to ale moje zásluha. Je to

a

zásluha celé škály lidí, která na

vynikající výsledky, letos

škole pracuje. Někdo na tom

opět kvalitativně vyšší.

má sice podíl větší, někdo

Pokud bych měl rok

menší, ale tak to většinou

hodnotit

bývá. Jakési genius loci školy

globálnějších

vytvářejí všichni – od ředitele

tak nedošlo k nějakému

až

po

poslední

uklízečku.

foto: Jaroslav

Kdyby nebylo dobrých žáků

Kumpošt

a kantorů, tak škola nebude

Na

Olympiády

různé

soutěže

–

z nějakých

závažnému
v chodu

maturitní

hledisek,
průšvihu

školy.

Mám

například na mysli, že

šlapat. A tato škola šlape. Jsem zkrátka hrdý na to, co už jsem

by byl nějaký kantor dlouhodobě onemocněl a my to museli

zmínil, a také na to, že naše škole je respektována

řešit záskokem. Nedošlo tedy k žádné mimořádné události,

u zřizovatele a má přízeň mnohých mladých lidí, kteří by zde

při které by se nedej bože někomu něco stalo. V pořádku

rádi jednou studovali.

proběhly výlety, poslední sporťák skončil také dobře.

Kde naopak máte nějaký rest, nějakého červíka? Červíka
mám. Nepodařilo se mi získat dost peněz na záměry, jež jsem
si předsevzal. Tomuhle baráku zanedlouho bude sto let. Měl
jsem představu, že okolo tohoto data bude budova
v pořádku a já ji předám svému nástupci. Momentálně by na
to bylo zapotřebí okolo 50 miliónů korun, které samozřejmě
nikde nejsou. Vždycky se mi ale z toho mého cíle podařilo

Podařilo se nám získat projekt – nějaké dva miliony tři sta
tisíc. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale ty peníze tady
prostě budou a dají se za ně nakoupit zajímavé věci. Podařilo
se nám získat peníze z projektu Šablony čili Peníze školám.
Takže celkově hodnotím rok dobře a navíc si myslím, že
i změna na postu ředitele nakonec dopadla tak, jak
dopadnout měla.

ukrojit alespoň kousek (nová fyzika, chemie, sborovna,

Měl byste pro nadcházející vedení nějakou radu nebo

rekonstrukce tělocvičny atd.). Chtěl jsem například, aby byla

přání? Jsem připraven kdykoliv poradit, pomoct, ale myslím

zřízena moderní biologická pracovna. Tamhle na stole už

si, že každý by si měl najít svou cestu. Marek za tu dobu, co

mám v deskách vypracovaný projekt, ale bohužel ony

tu sedí jako zástupce, je už zkušený, už ví, co a jak, ale

potřebné dva miliony se mi na to nepodařilo sehnat. Také

samozřejmě, když za mnou přijde a bude chtít poradit či

vím, že jsou v hrozném stavu okna. A zase – v deskách už je

pomoct, tak ochotně a kdykoliv. Každý člověk, který vede

vypracován projekt za třiadvacet miliónů; nesehnal jsem je.

nějakou instituci, si musí najít svou cestu a já si myslím, že to

Studenti moc dobře vědí, jak táhne do tříd. Když v zimě fouká

Marek moc dobře ví a má dostatek schopností na to, aby to

vítr od České Třebové, tak stačí dát ruku na parapet a zmrzne

zvládl.

vám. Třídy se pak těžko vytápí, dochází k energetickým
ztrátám, energie stojí moc peněz atd. V hrozném stavu je
voda a odpady. Byla by potřeba kompletní rekonstrukce
těchto systémů, ale opět se mi nepodařily sehnat peníze.
A nově se vyvrbila potřeba udělat kompletní rekonstrukci

Zůstanete na škole v postu učitele? Vzhledem k tomu, že
jsem v kvintě s češtinou, tak mám takovou představu, že bych
tuto třídu dotáhl k maturitě. Zbýval i nějaký tělocvik, a tak se
vrátím na začátek své kariéry a v příštím roce bych ho měl mít

ve dvou třídách. Pokud to můj už poněkud opotřebovaný

dny v týdnu. Musím si zkrátka naplánovat program, abych

člověk dovolí.

neshnil, abych něco udělal pro svého člověka, pokud
především mé klouby dovolí, ale abych také udělal ještě něco

Budete mít více volného času, na co se těšíte? Nemáte

pro svoje duchovno.

třeba nějakou dlouho odkládanou knihu, kterou byste si
chtěl přečíst? Knih by byla spousta, ale čas bych chtěl

Chtěl byste ještě něco dodat? Chtěl bych závěrem popřát

věnovat především vnoučatům, protože mám tři a rodiče jsou

novému vedení, aby o Gymnázium Ústí nad Orlicí byl stálý

docela vytížení. Děcka jsou moc šikovná, zejména ten

zájem. A na čem jsem si vždycky zakládal, aby zde bylo dále

nejstarší na tenis, a všichni na muziku. Takže bych hrozně rád

klidné a pohodové prostředí pro studium studentů a práci

chtěl pomoci jak finančně, tak především investicí svého času

pedagogů – abyste si vzájemně nelezli na nervy. A pokud se

do jejich zálib. To je jedna věc a potom – to je vždycky

mi genius loci tohoto ústavu podařilo zachovat nebo

nejtěžší na těchto přechodech (což vím od kamarádů) – najít

rozvinout, tak aby to pokračovalo dál. Kluci, Marku a Petře,

si nějaký systém a režim, protože nebudu moci být pořád

hodně štěstí!

u dětí v Praze. Budu taky doma, budu mít asi nějaký volný
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den, protože předpokládám, že tady na škole budu učit tři
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Prázdninové novinky!
ČERVENEC

SRPEN

The Amazing Spider- Man (12. července)

Můj otec je šílenec (2. srpna)

Akční Sci- Fi s Andrewem Garfieldem a Emmou Stone

Komedie s Adamem Sandlerem, Leighton Meester, Milem

Filmů o Spider- Manovi tu již bylo dost. V roce 2002 přišlo

Ventimigliou a Susan Sarandon Hlavním hrdnou by měl být

zfilmování z pohledu Sama Raimiho a po velikých úspěších

mladík, který se chystá oženit, usadit a dospět. Všechno

přišla

seznámíme

vypadá bezproblémově až do okamžiku, kdy se k němu

s příběhem Petera Parkera, který zrežíroval Marc Webb. Peter

dvě

pokračování.

V tomto

roce

se

nastěhuje jeho otec, se kterým nikdy neměl úplně ideální

opět prožije svou první lásku a navíc je nucen učinit zásadní

vztah.

rozhodnutí o způsobu využití jeho schopností, která navždy
změní jeho život a definují povahu jeho cesty k hrdinství.
Až vyjde měsíc (12. července)
Komedie s Brucem Willisem, Edwardem Nortonem
a Billem Murraym Příběh z romantického pobřeží Nové
Anglie o tom, co se stane, když se do sebe Sam a Suzy,
kterým je dvanáct let, zamilují a rozhodnou se společně utéct
do divočiny před dospělým světem. Jejich zmizení obrátí
život poklidného městečka vzhůru nohama. Pod vedením
místního šerifa zahajují obyvatelé rozsáhlé pátrání po dvojici
malých uprchlíků. Kromě rodičů mladé dívky, se po jejich
stopách vydávají i místní skautský vedoucí s celým oddílem
nadšených skautů, sociální pracovnice a další výstřední
dobrovolníci.

Thriller s Jeremym Rennerem, Edwardem Nortonem
a Rachel Weisz Bourneův odkaz navazuje na závěr

Temný rytíř povstal (26. července)
Thriller s Christianem Balem, Morganem Freemanem,
Tomem Hardym, Annei Hathaway a Gary Oldmanem
Gotham se zmítá v temnotách nejistoty poté, co byl jeho
maskovaný ochránce uznán vinným ze zločinů, které byly pro
dobro lidu uloženy na jeho bedra. Nedůvěru v Ba+-tmana,
a to co představuje, nahradila u většiny nenávist a pohrdání.
Lov

na

netopýřího muže

Bourneův odkaz (9. srpna)

je

totiž

v

plném

proudu

a gothamské policejní složky pod vedením komisaře Jima
Gordona nejsou to jediné, co jde alteregu miliardáře Bruce
Wayna po krku. Zdánlivě odnikud se vynořuje Bane a nocí se
jako stín plíží tajemná kočičí žena Selina Kyle.

Bourneova ultimáta. Veřejnost se dozvěděla o projektu
Threadstone, a tak se ho příslušná vládní organizace
rozhodne komplet zlikvidovat. A to doslova – nájemní
zabijáci vraždí jednoho po druhém všechny agenty i další
osoby, které o projektu věděli. A Aaron Cross (Jeremy
Renner) je jedním z cílů. Jenomže se nehodlá vzdát bez boje,
a tak se vydává na útěk společně s doktorkou genetiky
(Rachel Weisz), jež se podílela na vylepšování jednotlivých
agentů.
Svatá čtveřice (23. srpna)
Komedie s Jiřím Langmajerem, Marikou Procházkovou,
Luďkem Munzarem a Hynkem Čermákem Příběh filmu
Svatá čtveřice se dá označit za jemně psychologickou
vztahovou komedii. Odehrává se v současnosti a jejími hrdiny
jsou dva manželské páry středního věku. Film natočil Jan
Hřebejk podle původního scénáře Michala Viewegha, který
chce diváky překvapit například nečekanými dějovými zvraty,
což se mu v jeho posledních filmech s knižní předlohou
nevedlo.
KV

BERAN (21. 3. až 20. 4.) Není na škodu si občas něco přivydělat. V létě se vám naskytuje mnoho možností
v podobě zmrzlinářských stánků, hlídání dětí, venčení psů nebo spravování stránek neschopných firem. Pomáhat
a zároveň si vydělávat můžete v našem městě kdekoliv, jen se o to stačí přihlásit nebo dát vědět. Mohlo by dojít
k jistým neshodám, kdybyste na našem náměstí začali okopávat plevel mezi květinami a myslet si, že vám za to
zaplatí. Jestliže jste nebyli pověřeni zahradničením, nic nedostanete.
BÝK (21. 4. až 21. 5.) Do vínku vám byl darován hudební sluch. Je-li to tak, nebo ne, to si musíte zjistit sami. Vydejte se
proto o prázdninách na jeden ze sta nabízených koncertů a festivalů. Vmiste se mezi ostatní Býky a zaskákejte si spolu
na některé hity či vypalovačky. Do České republiky zavítá mnoho nadějných talentů. Hodně známých tváří můžete
potkat například na největším festivalu u nás, na Rock for People! Jestliže s ostatními Býky netáhnete za jeden provaz,
vezměte s sebou třeba Štíry. Ti se zdají být dobrými společníky v kempu. Do jednoho stanu s nimi ale nelezte, večer
k vám mohou být i trochu jedovatí.
BLÍŽENCI (22. 5. až 21. 6.) Výlet na kole se jeví jako dobrá varianta pro naše nesportovní spolužáky. A také pro jejich
sportovnější polovičky, samozřejmě! Už tu bylo několikrát zmíněno sportování, grilování, koupání či opalování. Vy jste
znamení, které může dělat vesměs vše! Opalujte se u grilování, jezděte na kole při koupání, a nebo sportujte
u pití. Vše se dá nějak skloubit, stačí jen najít ten správný způsob. Avšak prosím nepokoušejte se potápět, protože to
vám nikdy moc nešlo.
RAK (22. 6. až 22. 7.) Zajisté jste si povšimli té neustále žhnoucí koule visící na samém středu blankytně modré
oblohy, která vám, ač o tom nevíte, krůček po krůčku přináší kousek z rakoviny. Není potřeba si hned běžet do
knihovny pro medicínskou četbu, nastudovat toho co nejvíce o chirurgickém zákroku vyřezávání znamínek,
postačí se jen namazat vhodným krémem. V televizních reklamách či v drogériích je toho hromada. Nespoléhejte
jen na ty vaše prošlé v nejvyšší polici schované za osuškami od soli ještě z loňska, když jste byli na Kanárech.
LVI (23. 7. až 22. 8.) Zažili jste nebo viděli krásu podvodního mořského života, který se skrývá pod hladinou
blankytné peřiny pokrývající 71 % povrchu planety a do vesmíru vzhlížející jako modrý flíček? Zatněte zuby, přemožte
strach a opravdu se pokuste strčit hlavu aspoň částečně pod hladinu moře, protože zaručeně nebudete litovat. Pro
odvážnější doporučuji už vyzrálejší vybavení, na které je spoleh a které vám toho z této krásy ještě více poodhalí.
PANNA (23. 8. až 22. 9.) Pokuste se pořídit si chladicí boxy, sáčky na ledy anebo obyčejné pípy s ruční pumpou
k čepování. Nakupte si exotické ovoce a jiné slibné ingredience zaručující chutný koktejl a pusťte se do přípravy. Jestliže
doma nemáte ruční pípu na samozřejmě stoprocentní nápoje, dejte si aspoň vychladit pár plechovek. Obzvlášť v létě je
nutné dodržovat pitný režim. K výběru v obchodech toho máte snad dostatečně, tak pijte, ale s mírou, nikoliv
s Romanem.
VÁHY (23. 9. až 23. 10.) Konečně nastal dlouho očekávaný čas, kdy můžete oprášit své grily a rozmrazit masa
v marinádě, která se k vám do mrazáku nějakým nedopatřením dostala, o nichž nevíte a která vám zajisté nedělají
problémy. Maso a ještě k tomu zadarmo, kdo by to nebral? Vyndejte na zahradu pár stolů a lavic, pozvěte přátele
a společně si zagrilujte. Pozvěte pár Panen, které si nově pořídily pípy, a užívejte si léta. Pokud jste ale vegetariáni,
mohu vám doporučit ananas na grilu. Tato sladká chuťovka vám zpříjemní náladu.
ŠTÍR (24. 10. až 22. 11.) Vyrazte pod stany! Strávíte tak čas nejen v přírodě plné špíny a nepříjemně dotěrného
hmyzu, ale jestliže se usadíte někde v samém středu temného lesa, může vás navštívit i spousta lesní zvěře. Ono není
k zahození pořídit si pár snímků jelena uhánějícího od vašeho stanoviště se spacákem v paroží, jak oslepen naráží ze
stromu na strom. Je tu však i pár výhod. Ovšem momentálně na ně nemohu přijít… snad jen dobrý pocit, když uhasíte
táborák a neobjevíte se v nočních televizních novinách, že jste vypálili půlku lesa.

STŘELEC (23. 11. až 21. 12.) Neustále je vám vnucováno, že když už se ve škole nemáte na co učit, měli byste
sportovat? Jezdit na kole, bruslit po cyklostezkách, plavat bazény, běhat na stadionu nebo posilovat? Copak je to
možné, v tak nepřátelském prostředí, určeném ke sportování? Zkuste si zajít na stadion a posadit se na matrace
a pasivně si zasportovat při pohledu na fotbalisty. Celé by vám to mohl znepříjemnit jistý muž. Střelci, dejte si
obzvlášť´t pozor na typy mužů s mírným pivním pupkem, jsou zahořklí.
KOZOROH (22. 12. až 20. 1.) Určitě jste si už zjistili otevírací dobu našeho místního skromného aquaparku.
Neváhejte proto a vytáhněte s sebou třeba své malé sourozence. U malého bazénku se najde spousta příjemných
lidí, kteří obětují své životy za vaše sourozence, které se v záplavě vzteku snažíte udržet na delší dobu pod vodou,
aby si někdo náhodou nevšiml, že tu jste s někým takovým. Jestliže se vašich malých bratrů a sestřiček chcete
aspoň na chvíli zbavit, zvolte raději variantu skákacího hradu.
VODNÁŘ (21. 1. až 20. 2.) Nemusíte jet na dovolenou, postačí jen, když se zchladíte v kdejaké ledabyle ležící kaluži.
Lámete si hlavu, kde se v létě smočit, když už nepoletíte k moři a k Mácháči se také nedostanete? Bazény plné chlóru
či mořské soli, které se vám pokoušejí nahradit atmosféru mořského ovzduší a exotiky, vás také neuspokojují. Jediná
možnost, jak se vám zavděčit, je nafouknout si bazének své mladší sestřičky a smáčet si v něm nohy. Nepokoušejte se
raději o vykopávání díry doprostřed zahrady za účelem napuštění „bazénu“ a následného koupání. Rodiče by se
k vám radostně nepřidali.
RYBY (21. 2. až 20. 3.) Jsou pro vás prázdniny promrhaným časem, dobou zdlouhavé nudy a osamělé hořkosti?
Sbalte si své saky paky a vyrazte na cesty. Pořiďte si brožury, průvodce či mapy. Pokud se vám ve školním roce
nepodařilo našetřit si nějakou tu kačku, ani v červenci jste na možnost výdělku nenarazili, tak nezoufejte. Naskytuje
se tu i jiná varianta, bezpečnější než žádat vaše odmítavé rodiče. Stopování! Možná je to výhodnější než dotazování
rodiče mužského pohlaví. Někteří otcové jsou totiž horší než býk v rudě červené aréně.

Verča

Závěrem bych chtěl omluvit opoždění čísla. Právě toho, které bylo plánováno na první den v měsíci. Bohužel přes četné
významné události a některá zranění redaktorů došlo ke zpoždění. Věřím ale, že jste nám odpustili.
Dodal bych toho ještě spoustu, ale mohl bych psát do nekonečna. Snad jen; doufám, že jste si posledního Gympláka
poslední generace náležitě užili do poslední kapičky.
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