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čer vené zakousnutí
Vážení studenti, profesoři a všichni náruživí jedlíci
školní jídelny a červených jablek,
na naší škole se toho během posledních dvou měsíců
událo velmi mnoho. Začněme čerstvou a neočekávanou
zprávou – s platností ode dnešního dne si můžete
navolit čtvrté jídlo. Aby těch stravovacích šoků nebylo
málo, letošní divadelní festival celkem názorně
a překvapivě vášnivě odprezentoval úskalí a výhody
konzumace otrávených jablek. Pro bližší informace
ohledně tohoto fenoménu prosím pokračujte ve čtení
reportáže na str. 4, kterou napsala Kája Urbánková
ve spolupráci s kolektivem anonymních autorů.
Taktéž stojí za zmínku, že jsou za námi svátky sadismu
a špatně barvených vajíček. Na škole se nadto rozmohla
vskutku rudá vášeň věšet na nástěnku jednu historicky
spornou vlajku, což bychom rádi všichni považovali
jen za hloupý apríl, stejně jako vám tady pitomě lžeme
s tím čtvrtým chodem v jídelně.
Světlana Fleischmannová, 1. Z
& Tereza Ottová, 7. E

3 rozhovor s profesorem
Pan profesor Zajíc nám pověděl něco o svých dětských
snech, vysněných destinacích a také nám přiblížil svoji účast
ve vědomostních soutěžích.

4 reportáž
festivalu

z

divadelního

Očima studentky prvního ročníku se podíváme na letošní
Divadelní festival. S autorčiným svolením jsme původně
ryze optimistický text společnými silami poupravili
ke spokojenosti cyniků.

5 rozhovor odjinud
Na otázky o studiu v zahraničí, jeho benefitech a úskalích,
nám odpověděla Marie Zusková z Gymnázia Omská, kterou
letos přijali na prestižní britskou univerzitu.

7 recenze
Mnoho knih slouží jako výpověď doby a nejinak je tomu
u Otčenáškova díla Romeo, Julie a tma.

8 jak napsat...
V tomto díle nejen představíme popis pracovního postupu,
ale také vás naučíme uvařit netradiční guláš.

9 anketa
Náhodných členů profesorského sboru jsme se dotázali na
celkem osobní otázku. Pokud vás zajímá, jak si s ní poradili,
určitě čtěte dál!

9 povídka na pokračování
V tomto díle se podíváme na netradiční velikonoční oslavu,
která, jak jinak, skončí pohromou.

11 recenze
Pokud vám stále připadá, že v tomto čísle nebylo zmíněno
dostatek hororů a katastrof, nenechte si za žádných okolností
ujít skvělou recenzi na nový film The Witch: Čarodějnice.
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rozhovor s

Mgr. Petrem Zajícem
V tomto čísle vám přinášíme rozhovor s panem profesorem Petrem Zajícem, který na naší škole vyučuje zeměpis
a matematiku, působí jako třídní profesor a každoročně nás rozesmává ve festivalových divadelních představeních.
Kromě svého povolání se ještě stíhá věnovat také účasti v rozličných televizních vědomostních soutěžích.
Nejen o nich se pan profesor v našem rozhovoru zmiňuje. Pokud se tedy chcete dozvědět více, čtěte dál!
1) Co Vás přivedlo k učitelské
profesi?
Vždycky mě bavila matematika,
zároveň mě bavil i zeměpis,
a proto jsem hledal obor, ve kterém
by tyto předměty šly skloubit.
Ten jsem našel na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Byl to obor učitelský, i když jsem tedy
ze začátku studia moc nepřemýšlel
o tom, že bych mohl působit
jako pedagog, tak to časem nějak
takto vyplynulo.
2) Měl jste jako dítě nějaké
vysněné povolání?
Ano, nejprve jsem chtěl být
truhlářem, to mi vydrželo několik
let. Potom následovala taková
ta klasika – astronaut, voják,
ten se mi svého času hodně
líbil. A možná si už na všechno
ani nevzpomenu…
3) Vždy jsem se domnívala, že
profesoři vyučující zeměpis musejí
mít v oblibě cestování. Máte i Vy
nějakou vysněnou destinaci, kam
byste jednou rád zavítal?
Ano, těch mám hned několik.

I když je pravda, že zeměpis není
cestování, z toho nás vyvedli hned
po prvních dvou hodinách právě
na té přírodovědě. Určitě bych se
však rád podíval třeba na Nový
Zéland, do Nepálu nebo na Aljašku.
4) Mezi studenty jste známý
pro svou četnou účast ve
vědomostních
televizních
soutěžích. Co Vás motivovalo
k tomu, abyste se do nich
přihlásil?
Motivovala mě vyloženě jen
zvědavost. Chtěl jsem zjistit, jestli
je to stejné, jako když člověk sedí
doma na gauči a připadá si strašně
chytrý, jakmile jsou ti chudáci
v televizi nervózní a neznají
odpověď. Já si to mohu za
obrazovkou všechno promýšlet,
tak mě zajímalo, jaké to je, když je
člověk na place.
5) A odkud čerpáte znalosti, které
pak v soutěžích využíváte?
No, nedělám nic zvláštního.
Vnímám, co se kolem mě děje,
zaznamenávám, co si přečtu,
zaslechnu nebo zhlédnu.

6) K čemu jste využil vyhranou
částku ze soutěží?
O nějakou větší částku se jednalo
pouze v jednom případě, tu jsme
využili k rekonstrukci našeho bytu.
Jinak to jsou částky, které nám
výrazně nezmění finanční situaci. :-)
7) Máte v plánu se ještě podobné
soutěže zúčastnit?
Mám, akorát mě nikde nechtějí.
Teď jsem se hlásil do Milionáře,
ale ještě se neobtěžovali mi
odpovědět, asi pro ně nejsem
dostatečně atraktivní. Zkoušel jsem
i soutěž Kde domov můj, u třetího
bodu přihlášky jsem však zjistil,
že tam nemůžu kvůli účasti v jiných
soutěžích. Doufám, že nezruší
AZ-kvíz, protože tam se můžu hlásit
vždy po dvou letech, v něm jsem
byl už asi sedmkrát. :-)
Mnohokrát
panu
profesorovi
děkujeme za rozhovor a přejeme
hodně štěstí v soutěžích i mimo ně.
:-)
Eva Pospíšilová, 7. E

//
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Divadelní festival
Myslím, že na minulou středu
se těšil snad každý z nás.
Nejen z důvodu, že na programu
dne nebylo učení, ale také proto,
že se konal každoroční Divadelní
festival. Tato akce je naší nejstarší
a nejdéle trvající školní tradicí.
Je velmi těžké tento den popsat,
protože jsem ani zdaleka neměla
možnost
zhlédnout
všechna
představení a účastnila jsem se ho
poprvé, proto budu mluvit spíše
obecně. Myslím, že na Divadelním
festivalu se podílela snad každá
třída. Kdo by se totiž chtěl učit,
když má možnost připravit si místo
toho nějakou vtipnou divadelní
hru? Všichni to pojali spíše
jako komediální scénky, a tak jste
si mohli být jisti, že ať půjdete
kamkoliv, vždy se tam zcela jistě
zasmějete. Není to totiž pouze
o tom, že se ulejeme z vyučování,
ale také o rozvíjení naší kreativity
a utužování vztahů v třídním
kolektivu… i mimo něj.
Každý návštěvník si mohl vybrat hru
podle vlastní chuti. Celá škola si však
zaručeně nenechala ujít představení
našeho
profesorského
sboru.
Podle toho také vypadala fronta,
která se tvořila před tělocvičnou.
V chodbě se mačkalo tolik lidí,
že se tam pomalu ani nedalo dýchat.
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Každý z nás se tlačil dopředu,
jen aby „ulovil“ co nejlepší místa
v hledišti. Ne každý byl v tomto lovu
úspěšný, a tak žáci i kantoři postávali,
kde se dalo.
Letos
profesorský
sbor
našeho
gymnázia
zpracoval
pohádku O Sněhurce a sedmi
trpaslících. Nenechte se mýlit,
na postavy trpaslíků nebylo
třeba sedmi různých herců, tuto
nelehkou roli zvládl jen jeden
z kantorů, a to pan profesor Bauer,
jenž se nám důkladně a hned
několikrát představil ve všech
sedmi rolích. Samozřejmě nesmíme
zapomenout na paní profesorku
Vegrovou jako zlou královnu
a pana profesora Hauptmanna
v roli krále. A pak nám tu zbývá
už jen hlavní postava, Sněhurka,
jejímž představitelem byl pan
profesor Zajíc.
Příběh nebyl téměř pozměněn,
ale naopak jej autoři obohatili
o projektor a promítací plátno.
To, jak bylo proloženo hrané
představení s promítáním krátkých
videí, se mi zdálo vážně geniální.
Například jako kouzelné zrcadlo
posloužilo krátké video španělského
herce a komika známého jako
El Risitas, proslulé pro jeho
charakteristický smích a doplněné

o trefné titulky. Pak si na nás
z reproduktorů zakřičel Führer… též
doprovázen příznačnými titulky.
Je mírně ožehavé, jak zformulovat
konec
profesorské
adaptace
Sněhurky… ale pokusíme se.
Na scénu přicválal princ v podání
pana profesora Nezdařila a ten
propadl celým srdcem Sněhurce.
Ve
skrytu
svého
klobouku
jí pak věnoval letmý polibek.
Avšak
princeznu
se
vskutku
nezdařilo probudit pouze tímto
letmým polibkem, a tak jí odvážný
pan profesor věnoval hubičku vážně
dostatečnou. Jako vypravěčka nás
celým příběhem provázela prof.
Bauerová.
Musím říci, že všechna představení
byla povedená a na všech
si dali autoři jistě záležet. Chtěla
bych tímto poděkovat všem
hercům, profesorům a ostatním,
kteří se na této události jakkoli
podíleli, hlavně pak vedení školy,
že je nám umožněno tuto akci
každý rok realizovat. Doufám, že se
na Divadelním festivalu sejdeme
zase příští rok!

Karolína Urbánková, 1. Z
& kolektiv

rozhovor odjinud

aneb Studium v UK: Marie Zusková

Snem mnohých studentů je jednou vycestovat na univerzitu do zahraničí. Oslovila jsem Marii Zuskovou z Gymnázia
Omská, letošní maturantku, kterou přijali na prestižní anglickou školu. Marušky jsem se vyptávala na věci, které tíží
snad každou mysl, jež nad cestou mimo ČR uvažuje.
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Maruško,
mohla
bys
prosím nejprve čtenářům
povědět něco o své budoucí alma
mater a na jaký obor se vlastně
chystáš?
Nakonec jsem zvolila univerzitu
v severním Walesu, ve městě
Bangor, i když si nemyslím, že tento
konec světa lze nazývat městem.
Je to ale překrásné pobřežní…
místo, obklopené typickou velšskou
přírodou. Hádám, že jsem chtěla
změnit prostředí po hlučné Praze,
a kdyby se mi stýskalo po ruchu
velkoměsta, Liverpool je skoro
za rohem. Místo ale není to jediné,
proč jsem si vybrala právě Bangor:
nachází se zde výborná fakulta
psychologie, na kterou mě přijali,
konkrétně na obory psychologie
a neuropsychologie.
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Takže umístění školy jsi
volila spíš podle srdce?
Nebo nakolik jsi koukala na ranking
univerzity, popř. připadá ti hodně
směrodatný? (Pozn. red.: ranking
univerzit je žebříček – zpravidla
národní a pak i mezinárodní – jenž
hodnotí jednotlivé školy a obory.)
Volba univerzity byla kombinací
úplně všech možných faktorů,
nakonec i srdce. První, co mi
tak nějak omezilo výběr, bylo to,
že jsem se hlásila přes společnost
UNILINK, která má uzavřené
partnerství pouze s nějakými

školami. Druhá věc je, že jsem
nechtěla do velkého města (hlavně
tedy Londýna, třebaže se jedná
o město mého srdce), protože
vím, jaký je zde životní standard:
za mnohem vyšší peníze nižší životní
úroveň.
Ranking hrál obrovskou roli: když
už budu platit tak vysoké školné,
chci samozřejmě kvalitní univerzitu.
Na Cambridge mám ještě daleko,
ale to neznamená, že nepožaduji
výborné vzdělání. Navíc ne vždy
znamená jméno univerzity nejlepší
vzdělání, funguje často bohužel jen
na principu věhlasu.
Směrodatnost a přesnost rankingu
je otázkou, ale rozhodně doporučuji
k němu přihlédnout, nadto ideálně
prozkoumat hodnocení oboru.
Například Bangor má mnohem vyšší
umístění oboru psychologie než celé
univerzity. To, že je dobrá univerzita
v průměru, nemusí nic vypovídat
o vašem oboru a naopak, průměrné
hodnocení
celku
neznamená,
že by váš vysněný předmět nemohl
být výjimečné kvality.
Také se musíte koukat na jednotlivé
parametry. Bangor například ztrácí
velké množství bodů na vstupních
požadavcích (mají je nízké – což
paradoxně může být pro studenty
přitažlivé) a ve výsledku to snižuje
umístění celé univerzity. Ranking
je tedy podstatný, ale musíte

se
důkladně
zamyslet
nad
významem jednotlivých aspektů.
Poslední, co mě dostalo na
univerzitu do Walesu, je stipendium
pro všechny evropské studenty
(ironicky s výjimkou Angličanů),
a to ve výši okolo 4000 liber,
což představuje značný benefit.
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Musela
tě
proto
napadnout i možnost
studovat tzv. joint honours. V
čem podle tebe spočívají výhody
a nevýhody? (Pozn. red.: joint
honours je obdoba kombinovaného
studia.)
Docela dlouho jsem nad joint
honours sama uvažovala. Jedná se
o výbornou volbu, pokud chcete
studovat dva podobné obory,
např. psychologii a kriminalistiku.
Já ovšem chtěla obory od sebe
značně vzdálené, což představuje
problém při přijímacím řízení.
Přijímací
řízení
do
Británie
je založené na vašem motivačním
dopise, ve kterém máte ve velmi
omezeném
počtu
slov
říct,
proč chcete studovat daný obor,
jaké s ním máte zkušenosti, kde
studujete, zkrátka stručně shrnout
svůj život. Na takto limitovaném
prostoru je těžké zmínit jeden
obor, natož dva. Píšete totiž pouze
jeden motivační dopis pro všechny
univerzity a pro všechny obory.
Identický dopis budou číst separátně

//
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na jednom i druhém oboru.
Další nevýhodou je snížení kvality
studia. Studiem joint honours
se sníží počet hodin v každém
předmětu. Stále musíte splnit stejný
počet kreditů, ale podle toho, jak mi
alespoň bylo řečeno, už nechodíte
na všechny hodiny. Studium je také
mnohem náročnější. Ale rozhodně
bych joint honours neodsuzovala,
pouze záleží na vašem výběru
oborů.
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V čem podle tebe
spočívá hlavní výhoda
studia ve Velké Británii? Co jiného
může studentovi dát? A jak jsi na
tom ty osobně? Šla jsi do Británie
spíš kvůli tomu, že se jednalo
o tvůj sen, nebo v tom vidíš krok
ke tvé vysněné kariéře? Jaká by
byla tvoje vysněná kariéra?
Nevím, jak jednoduše shrnout
hlavní výhodu, napadá mě jich
hned několik. Člověk se zdokonalí
v jazyce, pozná hlouběji další
kulturu, získá kontakty na celý
život, mnoho pracovních příležitostí
a výhodou je také známkování,
které tolik nebazíruje na testech.
Pro mě je největším benefitem jiný
přístup k vyučování.
Zpoplatnění škol v Británii přináší
vzdělání nastavené na určité
laťce, dané silným konkurenčním
bojem. Profesoři svojí prací netrpí,
ale naopak ji milují a dělají vše
proto, aby se na univerzitě udrželi
a své studenty připravili do života.
Zaměření na praxi je to, co tolik
Británii odlišuje od našich škol.
Po vystudování máte jisté, že jste
na plné čáře připraveni do práce.
Nejsem
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natolik

ambiciózním

člověkem, abych do Británie šla
pouze kvůli kariéře, ale rozhodně
vidím možnost mezinárodního
uplatnění jako plus pro mnoho
studentů. Znám spoustu lidí,
co v Británii studovat začali a první
titul jim otevřel dveře na další
školy do jiných zemí. Sama ještě
vůbec netuším, jakou kariéru a kde
bych chtěla budovat, jsem si jistá
jen oborem.
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Pokud
bys
nakonec
pracovala
v
České
republice, nepřipadá ti celkem
jedno, jestli máš praxi z britských
univerzit, nebo jsi bez praxe
z těch českých? Tady si přece
jen hrajeme na malém písečku
a zaměstnavatel občas vidí příliš
mnoho dat v životopise jako
„překvalifikovanost“…
I u nás firmy povětšinou vyžadují
praxi. Student si ji ovšem musí
najít sám a někdy pracuje
zadarmo při studiu, jenom aby
si ji nabral. Vždycky si ohledně
této problematiky vzpomenu na
kamarádku, která studuje poslední
ročník magisterské psychologie
v Olomouci a prohlásila, že škola je
skvělá, ale stejně 90 % věcí se ještě
musí naučit, a to až bude pracovat.
Pokud
můj
potencionální
zaměstnavatel označí životopis
za překvalifikovaný, tak budu
alespoň vědět, že u něho pracovat
nechci. Od své práce bych chtěla
totéž, co od studia – pohybovat
se v prostředí, které bude
podporovat můj růst a nikdo mne
nebude trestat za úspěchy.
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Dokázala bys tedy nějak
zobecnit, pro jaký typ

člověka je studium v Británii
dobrá volba?
Pro někoho, kdo nesouhlasí se
způsobem vyučování na našich
školách, nebojí se nových věcí
a je průbojný. Tím nemyslím,
že z něho ambice čiší na sto
honů – pouze to, že chce v životě
něco dokázat. Navíc v Británii
můžete vystudovat třeba i obor
management
adrenalinových
sportů – tím jen chci říct, že každý
si vybere a najde to, co ho baví.
Samozřejmě je to lákavé i pro
někoho, kdo chce pít čaj o páté u
krbu s fotkou královny.
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Nepřipadají ti odrazující
poplatky za ubytování?
Nezdá se ti, že na tom univerzity
zbytečně těží peníze? Jaký
typ ubytování ti pak připadá
nejrozumnější?
Ubytování
je
velké
mínus,
ale nemohlo by to být bez
problému, pak by tam studovali
všichni, že? V Británii je ubytování
drahé všude, takže nemyslím, že
školy jen nadarmo těží z kolejí.
K poplatku za ubytování se většinou
váže mnoho výhod, jako posilovna
zadarmo, WiFi, společenské akce,
neplacený pronájem místností
na učení, společenské kuchyně atd.
Navíc koleje mají úplně jiný standard
než v ČR.
První rok je velmi složité bydlet jinde
než na koleji, už jen proto, že člověk
většinou nemá kontakty. Navíc
je to podle mě důležitá zkušenost.
Po prvním roce je samozřejmě
možné si s kamarády pronajmout
dům, což se značně vyplatí,
ale ani tak není šílené zvládnout

platit kolej. Průměrná brigáda
v Británii vyjde na 7 liber za hodinu.
Znám i studenty, kteří z Británie
při studentském životě odjíždějí
s našetřenými penězi na léto.

Mezi studenty to alespoň částečně
zmírní finanční propast.
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Pokud ale stále máte finanční potíže
na škole, jsou doslova desítky lidí,
kteří jsou placení za to, aby vám
pomohli rozdělit rozumně náklady.
Může se vám také stát, že dostanete
stipendium za maturitní průměr
nebo za to, že pocházíte ze sociálně
znevýhodněných rodin (vyměřováno
podle
britských
poměrů,
tj. výdělek rodičů za rok činí méně
než cca 900 000 Kč). Takto získané
peníze
jsou
určené
obecně
na život při studiu, tudíž nikdo
moc nesleduje, za co je utratíte.

Budoucnost
je
pro
většinu,
včetně mě, velice děsivé téma.
Trvalo mi dlouho, než jsem našla to,
co chci studovat, natož kde. Zvažte
všechny možnosti a nenechte se
ničím odradit. Máte ještě čas dělat
chyby. Hlavně dělejte to, co vás
nejvíc baví. Nejděte na vysokou jen
kvůli tomu, abyste někde vystudovali
a měli titul, aniž byste věděli,
proč to děláte.
Za zmínku také stojí školy v Dánsku,

Ještě
mám
poslední
otázku:
máš
obecně
nějaké
tipy
a
myšlenky,
o které by ses s námi chtěla
podělit?

kde vám za studium dokonce
dávají nemalé „kapesné“. A pokud
se nakonec rozhodnete studovat
u nás, rozhodně vyjeďte alespoň
na Erasmus. Je to něco, co vás
ovlivní na celý život. Prostě běžte
na nějaký seminář o studiu
v zahraničí a uvidíte. Buď vás to
zasáhne, nebo ne. A samozřejmě
vám přeju hodně štěstí s výběrem!
Mnohokrát děkujeme Marušce
za vyčeprávající odpovědi a přejeme
jen to nejlepší při studiu v Británii. :-)

Tereza Ottová, 7. E

recenze

Romeo, Julie a tma
Autorem tohoto díla je Jan
Otčenášek. Vystupují zde dvě
naprosto
odlišné
postavy:
Pavel, český vysokoškolský student,
a Ester, Židovka. Celý děj se
odehrává v Praze za druhé světové
války, tudíž musí být čtenáři celkem
jasné, že se vyskytne problém
s Esteřiným původem.

Jednoho krásného večera se Pavel
vydá do biografu. Kráčí přes park
a najednou ho napadne, že na
film vlastně vůbec nemá náladu.
Proto se usadí na lavičku a zapálí
si cigaretu. Nejprve si vlastně
ani nevšimne, že vedle něj sedí
malá, skrčená, vzlykající osůbka,
která si na prsa tiskne černý kufřík.

Ptá se jí, co se stalo, ona s ním
však nejprve nechce vůbec mluvit.
Po chvíli už to ale nevydrží
a ostýchavě mu prozradí své
jméno a také důvod svého
smutku. Pavel se dozví, že Ester je
židovského původu a nedostavila se
k
transportu
do
Terezína.
Hned ho na ní něco zaujme.
Napadne ho, že by ji mohl schovat
v
maličkém,
jednopokojovém
bytečku, který mu otec pořídil.
Ukryje ji tam na několik dalších
týdnů a za tu dobu se do ní zamiluje.
Tato kniha je napsaná velmi něžným
způsobem. Zvláštní je například
to, že Ester zde není popsána
jako kráska, ale spíše jako vskutku

obyčejná holka s velkýma očima
a černými vlasy. Podle mého názoru
se do ní Petr tedy nezamiloval,
protože by byla nějak krásná,
ale kvůli jakési její celkové
energii. Celý příběh je tedy jaksi
romantizován
a
idealizován.
Jediné, co bych Otčenáškově popisu
této dívky vytkla, je to, že ze sebe
Ester dělá hloupou, nicméně
i to má nejspíše svoji funkci, jen
jsem ji nenašla. Pavel je vědec,
nevěří v boha a ve věci, které
nemůže
popsat
vědeckým
výzkumem, na rozdíl od ní,
tudíž často vedou nerovnou debatu.
On jí její názory vyvrací a Ester pouze
řekne: „Máš pravdu, jsem hloupá!“
Pavel jí však vyvrací i toto tvrzení,
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nechce, aby si to o sobě myslela, pro
něj je naprosto okouzlující. Musel ji
opravdu moc milovat, po celé týdny
ji schovával, nosil jí jídlo, ačkoliv
každý den četl seznam lidí, kteří byli
zastřeleni nacisty za podobné činy,
jichž se sám dopouští. Moc dobře
věděl, co by to znamenalo pro něj

i pro jeho rodinu a blízké přátele,
kdyby je odhalili.
Celková atmosféra této knihy by se
dala přirovnat k černobílému filmu.
Je v čemsi mrazivě jiná a nezvyklá
než současné knihy. Nejsem si
jistá, jestli je to dobou, ve které
byla napsána, nebo Otčenáškovým

stylem psaní, který nepostrádá velmi
podrobný popis doby. Velmi mě
tato kniha zaujala a rozhodně bych ji
doporučila každému, kdo by si chtěl
přečíst něco z téhle nešťastné éry.

Karolína Urbánková, 1. Z

jak napsat...

popis pracovního postupu
Když ve škole píšeme slohové práce, musíme se držet do určité míry šedosti a konvenčnosti. Dneska bychom
vám chtěli ukázat, že i takový popis pracovního postupu nemusí být nudný; pravda, dovedli jsme to do takového
extrému, že by si to asi nikdo netroufnul odevzdat, ale přinejmenším se snad budete dobře bavit. Tak směle do
čtení!
Netradiční večeře aneb Taky vás strašně moc štve soused, který
v sobotu ráno vytáhne vrtačku, nebo všeznalá tchýně?
Stejně jako každý týden i tentokrát vás v rubrice Psychická
vyrovnanost zkusíme dovést k nirváně a stabilitě čaker. Povětšinou
tak konáme mírumilovnou meditací, avšak tentokrát vás plánujeme
uklidnit pomocí receptu jménem Guláš Hannibala Lectera.
Než se dostaneme k samotným ingrediencím a postupu, zkusme
se vžít do pocitů ježibaby z perníkové chaloupky, kterou tak moc
vytáčejí ty dvě vysmáté, naivní, optimisticky naladěné děti. Každý
máme svého Jeníčka a Mařenku. A právě k přípravě této speciality
budete potřebovat někoho, koho byste nejraději šoupli to pece.
Ideálním průvodcem při přípravě je písnička ‚Brousíme nože‘ od
Kabátů. Přeskočíme několik sadistických kroků a přinášíme vám
rovnou náš neveganský a nehumánní recept na guláš. Doufáme, že
si jeho přípravu vychutnáte.
Budeme potřebovat:
800 g chlapeckého bez kosti
2 větší cibule
5 lžic rostlinného oleje
1-2 stroužky česneku
1 lžíci hladké mouky
sůl
pepř
mletou papriku
majoránku
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Postup:
Nejprve si připravíme maso. Když už nevzdoruje, můžeme jej v klidu
naporcovat. Kostky masa vložíme do marinády ze dvou lžic oleje
a rozdrceného česneku. Dáme stranou a mezitím si na zbytku oleje
zpěníme nadrobno pokrájenou cibulku. Tu posypeme moukou
a kořením a až nám jíška zezlátne, přidáme do hrnce i naše výběrové
maso. Necháme ho na vysokém plameni zatáhnout a vše zalijeme
litrem vlažné vody nebo vývaru. Přiklopíme poklicí, stáhneme
plamen a necháme uvařit do měkka. Hotový guláš můžeme ještě
dokořenit dle vlastní chuti nebo nechuti. Podáváme s houskovým
knedlíkem a červeným vínem živočišného původu.
Vychutnejte a doufejte, že všechny přenosné choroby byly vyvařeny.
Nakonec jen drobné upozornění… i Čikatila chytili. Tak dobrou chuť.

Světlana Fleischmannová, 1. Z
& kolektiv

anketa

Nejšťastnější okamžik v životě
Napadlo mě, že bychom mohli být trochu zvídaví a
do každého čísla si připravit nějakou anketu. Tentokrát
jsem vyzpovídala pár náhodných profesorů a položila
jim poměrně osobní otázku. Přináším vám odpovědi
těch, kteří raději neutekli.
Ivana Farská – To byly okamžiky s rodinou. Třeba když
se narodily děti.
Jakub Hauptmann – Asi narození dětí.
Lenka Vinklerová – Třeba když se narodilo dítě.
Kateřina Juřičková – To bylo narození prvního dítěte.
Iva Plachá – Narození dítěte.
Markéta Rulfová – To je jednoduché – narození dětí.

Jakub Šach – Když jsem poprvé choval své novorozené
dítě.
Milan Knedlík – Narození dcerky.
… jiných odpovědí jsem se dočkala pouze od bezdětné
části pedagogického sboru a profesora Bauera:
Lucie Vegrová – Asi když jsem byla naposledy
zamilovaná.
Jan Bauer – Každej.
Petr Nezdařil – Narození.
A jak vypadal váš nejšťastnější okamžik?
Světlana Fleischmannová, 1. Z

povídka na pokračování

Deník marnotratného studenta
Milý deníčku,
měl jsem za to, že i Velikonoce by měly být především
svátky klidu a veselí. Doba, kdy se drobné lumpárny
promíjejí. A doufal jsem, že když trochu té nálady
přenesu do školy, může být týden po velikonočních
prázdninách o něco veselejší. Nebo alespoň
snesitelnější.
To jsem se ale trochu přepočítal, milý deníčku.
Dokonce i Petr tvrdil, že je to dobrý nápad. Ale tentokrát
to na něj svádět nemůžu. Tohle jsem si musel slíznout
hezky sám.
Všechno to začalo tím, že jsem si vzal do školy
pomlázku. Byl jsem na ni vážně pyšný, vložil jsem do ní
celých padesát korun u stánku před domem. Moc se mi
líbily barevné pentle, až se Petr zeptal, jestli „náhodou
nejsem trošinku přihřátej“.
Nicméně, Velikonoce přežila ve zdraví a právě tehdy
mě napadlo, co bych mohl udělat: uspořádat pozdní
velikonoční úterý a vyšlehat některé profesorky.
Ty, které nebyly dvakrát tak velké jako já a u kterých
jsem si byl jist, že případná facka mě nepošle rovnou
do říše mrtvých.

Přece, byl to vtip, ne?
„Pokud tě hned nepřetáhnou třídnicí, mohly by se
i zasmát,“ pokrčil rameny můj nejlepší kamarád. A tak
jsem šel na to.
Při prvním pokusu na profesorce němčiny jsem
opravdu sklidil salvu smíchu. Ale ne od ní. Vyhrožovala
mi důtkou ředitele školy (důtku od vlastního otce bych
nikomu nepřál a už vůbec ne sobě) a dala mi za domácí
úkol přepsat celé jedno cvičení do češtiny.
No co, řekl jsem si. Narazil jsem na nesprávnou oběť.
Němci přece tak všeobecně nemají smysl pro humor,
ne? Ale až budeme zase u dědy dělat zabíjačku, určitě
jí nějaký ten bratwurst přivezu, na usmířenou.
Další hodinu byl zeměpis. Madam Dvořákovou jsem
neměl tu odvahu pokoušet, neboť její pozadí mělo
rozměry menšího traktoru. Obava, že mě leknutím
rozsedne, byla, myslím, na místě. Petr mě sice
vehementně pobízel, stejně jako zbytek třídy, ale ještě
jsem si nezahrál Fallout 4 a o to nehodlám přijít. Snad
příští rok.
Zbytek vyučování jsme už měli samé profesory
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a já propadal zoufalství. Neuvědomil jsem si,
že moje odvaha bude tak nedoceněna.
„Hej, čum,“ drcnul do mě Petr, až jsem si pomlázkou
málem vypíchnul oko.
„Na co čumím?“
„Koukej na tu prdel!“
Nakrčil jsem nos. Nechápal jsem, kam tím míří.
A pak jsem to spatřil. Osobu v šusťákovém úboru
na tělocvik, křiklavě barevném, s růžovým pruhem
na boku. Stála k nám otočená zády a pročítala nějaké
papíry na stolku u jídelny. Dokonalá oběť mého
pomlázkového řádění. Navíc, když jsem se podíval
kolem sebe, byla tu spousta diváků.
No tak, Franto, říkal jsem si, tohle dáš. Jednou v prváku
jsi napsal test z fyziky za jedna. Tohle není těžší.
Shodil jsem batoh na zem a vydal se vstříc osudu.
„HODY HODY DOPROVODY, PANÍ PROFESORKO!“
zavýskl jsem, zatímco jsem se rozmáchl k první ráně.
Nutno říct, že pořádně. Nejspíš jsem si potřeboval
vybít svou celodenní frustraci a cigarety nepřipadaly
v úvahu. Nechtělo se mi podpálit další část školní
budovy, ačkoliv by se mnou mnozí jistě nesouhlasili.
„Kdo je u tebe paní profesorka, ty fracku?!“
Učitelka se otočila.
Až na to, že to vůbec učitelka nebyla.
Supícím zrakem na mě shlížel tělocvikář. Jak jsem ho
sakra mohl nepoznat?! Ta růžová mě příšerně zmátla!
„Zdrhej! Franto, sakra, zdrhej!“ zařval na mě Petr,
a jak jsem byl předtím za publikum vděčný, teď jsem ho
proklínal. Všichni začali skandovat a u mě zafungoval
instinkt.
Rozběhl jsem se chodbou, ironicky, k tělocvičnám.
„Pojď sem, ty skřete!“
Nešel jsem. Prý mám problém s posloucháním,
říkali doma. Asi měli pravdu.
„Já tě roztrhnu jak hada! Bude z tebe deset malejch
do jeslí!“
Ony pořád ještě existují jesle?
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Zahnul jsem za roh a málem srazil profesorku fyziky.
To bylo ve škole vždycky tolik lidu?
„Pane Bambaj, mám výsledek vašeho posledního
testu!“ křikla za mnou.
„Já si tu pětku opravím příště!“ odpověděl jsem
udýchaně a běžel dál.
Nakonec se mi podařilo ukrýt pod schody. Modlil
jsem se k Batmanovi, Spidermanovi i Iron Manovi,
aby mě nenašel. Chvíli sice brousil kolem, ale nakonec
se nejspíš rozhodl, že mu za to nestojím. Pevně jsem
v to doufal.
Teprve v tu chvíli jsem si všiml pomlázky ve své ruce.
Byla nalomená, pentle z ní opadávaly a nyní na ní
s jistotou visela akorát světle růžová, což jsem vzhledem
k tělocvikářovým kalhotám považoval za výsměch.
Uběhlo několik minut, než jsem se odhodlal vylézt
a sprintovat domů, seč mi síly stačily. Ani vzdálenost
několika států od školy se najednou nezdála dost.
Následující den ráno jsem se, jako vždy, podíval
na suplovací tabuli a krve by se ve mně nedořezal.
Na první hodinu nás měl suplovat tělocvikář.
Nasucho jsem polknul, když jsem ucítil, jak mi někdo
těžce dýchá za krk. Ani jsem se nemusel otáčet, osud
mě zkrátka nenávidí.
„Vítej v pekle,“ pošeptal mi právě dotyčný učitel
a odšustil si to pryč.
Stál jsem tam jako opařený, když ke mně přistoupil
Petr. Žvýkal kyselé zelené pásky z bistra a mírně
pokýval hlavou.
„No, kámo. Tos posral,“ okomentoval celý můj
dosavadní život a nasměroval mě k jisté smrti.
K tělocvičnám.
(Nesmírně zpocený) Franta Bambaj

Eliška Šafránková, 7. F

Netrpělivě očekávaný hororov ý snímek konečně v kinech – máme se bát?
aneb recenze na film

The Witch: Čarodějnice
Režie, scénář: Robert Eggers
Kamera: Jarin Blaschke
Hudba: Mark Korven
Na tento horor se skvělým trailerem i dobrým
ohlasem kritiků jsem se osobně velmi těšila.
V den premiéry jsem naběhla do kina společně
s morální podporou a s vírou v to, že po předchozích
dvou hororových snímcích The Boy a Polednice
(v hlavní roli Aňa Geislerová), které mě příliš
neoslovily, najdu v The Witch jakožto velký filmový
nadšenec uspokojení.
Nástin děje je asi takovýto: v polovině sedmnáctého
století žijí na americkém kontinentě první osadníci.
Jedna z rodin však kolonii opustí a je donucena žít
na vlastní pěst, oddělená od ostatních obyvatel.
Usadí se na pastvině vedle tajemného lesa a vše jde
celkem dobře až do dne, kdy zmizí nejmladší člen
rodiny, a to zrovna ve chvíli, kdy jej hlídala jedna
z dcer, Tomassin. Rodina se začíná bát, malá
dvojčátka žvatlají něco o čarodějnici z lesa, která
měla unést nemluvně. Rovněž říkají, že dokáží mluvit
s černým kozlem, kterého mají na farmě. Brzy nato
se v lese ztratí nejstarší syn. Rodina je vyděšena, otec

se snaží uklidnit hysterickou matku, která podezřívá
z čarodějnictví právě Tomassin, neboť právě ona najde
jednoho večera nejstaršího syna, jak stojí polomrtvý
a nahý u kozího chléva. V dalších scénách vidíme,
že tento chlapec byl nejspíš uhranutý čarodějnicí,
když vyzvrací celé jablko a cituje slova z Bible,
hystericky se směje a pak omdlévá, až nakonec
vydechne naposled. Vyděšená rodina neví
co dělat, zraky všech se upírají na Tomassin,
která byla podezřele blízko u každé ze smrtí.
Tento film mě bohužel neoslovil tak, jak jsem doufala.
Nutno říci, že úžasně drásavá ústřední melodie
společně s temnou lesní krajinou umocňují atmosféru
hrůzy a beznaděje, podobně jako neustálý strach
z něčeho, co neznáme. V podstatě se jedná o klasický
typ hororu, kdy nevidíme množství krve nebo vražd,
ale lekáme se stínů a strašidla, které se nám však
v plné podobě nikdy nezjeví, což by bylo v naprostém
pořádku, kdyby příběh měl vysvětlující rozuzlení,
které mi v tomto případě prostě trochu chybělo.
Z tohoto důvodu bych film neoznačila přímo za horor,
ale spíše za mysteriózní thriller či drama.
Andrea Šťástková, 7. F

Mnohokrát vám děkujeme za pozornost.
Děkujeme paní profesorce Věře Dittrichové za nezbytnou korekturu.
Až budete Zpravodaj likvidovat, vyhoďte jej prosím do tříděného odpadu.
Mějte se krásně a příště na viděnou.
Světlana Fleischmannová		
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Světlana Fleischmannová, 1. Z

