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NEZÁVISLÝ STUDENTSKÝ MĚSÍČNÍK VYŠŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA

Kdyby k nám v pátek 19.10. 
přišla inspekce a rozhlíže-
la by se po škole, asi by se 

pořádně divila. Probíhal totiž „Čer-
vený den“. Byl to v podstatě škol-
ní den jako každý jiný až na to, 
že všude bylo červeno. Chodby 
se hemžily studenty i profesory 
oblečenými v červené, třídy byly 
vyzdobeny červeně a všude pa-
novala dobrá nálada.

Jak Červený den vznikl?
Za celou tuto akci v podsta-

tě může pan profesor Czernek, 
který nám v jedné hodině chemie 
zhruba před půl rokem vysvětlo-
val, jak je na naší škole strašně 
málo studentských aktivit. Ptal se 

nás, proč něco nezorganizuje-
me, aby se ve škole pořád jenom 
neučilo, ale aby taky někdy byla 
i trochu legrace. Tehdy nastal ten 
klíčový moment, zmínil se totiž, 
že oni na střední škole mívali 
alespoň barevné dny, kdy všichni 
přišli oblečení v jedné barvě. Pak 
už to jenom se začátkem nového 
školního roku stačilo realizovat 
přes studentský senát a rozhlas.

Proč zrovna červená?
Tento dotaz kladlo strašně 

moc lidí. Má se to tak, že se uva-
žovalo, kterou barvu má doma 
nejvíce lidí. Původně měl být den 
modrý, pro průzkumech mezi 
studenty se ale ukázalo, že více 

lidí má v šatníku červené tričko 
či mikinu. Hodně lidí taky tvrdilo, 
že modrá je smutnější barva, za-
tímco červená je veselá, výrazná 
a lépe vynikne. (což se taky po-
tvrdilo ;o))

Jak vypadal Červený den 
v jednotlivých třídách?

Protože byla k Červenému 
dni také vyhlášena soutěž o nej-
červenější třídu, některé ambicióz-
ní třídy se opravdu pustily do pří-
prav a výsledky byly ohromující. 
Když jsme chodili po třídách jako 
porota, měli jsem možnost je vi-
dět všechny a někdy to opravdu 
stálo za to. ;o) Většina tříd byla 
naprosto skvělá a opravdu byli 
v červené, někteří ale zacházeli 
opravdu až do extrémů, boj je boj. 
;o) V tercii B, která soutěž vyhrá-
la, měli už přes dveře červenou 
stužku (tu měli ve více třídách, to 
je pravda ;o)). Když jsme vešli do-
vnitř, byla to prostě červená zá-
plava. Všichni do jednoho nejen 
oblečení v červené, ale červení 
kompletně, včetně vlasů a obliče-
jů. Někteří měli ve vlasech dokon-
ce červenou temperu (to smývá-
ní jim nezávidím ;o) ) Třída byla 
kompletně vyzdobená červeným 
krepákem a dalšími červenými 
věcmi.
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Jak se staví iglú?
A dá se v něm vůbec bydlet?

Červený den
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Pokud byste chtěli do časopisu 
taky něco napsat, přijďte kte-
rýkoli čtvrtek o velké přestávce 
do sborovny na schůzku, rádi 
vás zapojíme.

SCARABEUS Úvodní slovo

Tak je to tady! Po zhruba 
dvou letech opět vychází 
časopis vyššího stupně 

našeho gymnázia, Scarabeus. 
Pozdě, ale přece.

Možná jste zaregistro-
vali naše hlášení v rozhlase 
nebo takový ten červený pa-
pír, co visí na hlavní nástěnce, 
snažíme se totiž „o sto šest“. 
Scarabeus je časopis s obrov-
skou historií a dříve dokonce 
meziškolní projekt ostravských 
gymnázií, takže je jasné, že na-
vázat na tuto tradici není jen 
tak. Pro nás je to ale rozhodně 
výzva a budeme dělat, co je 
v našich silách, abychom byli 

alespoň tak úspěšní jako naši 
předchůdci. Budeme se snažit 
psát především tak, aby vás 
bavilo časopis číst, protože to 
je jeho účelem. Kdybyste pro-
to měli jakoukoli připomínku či 
nápad, tak se nebojte si nás 
někde „odchytnout“ a říct nám 
svůj názor. ;o)

Co v časopise najdete?
Rozhodli jsme se, že za-

chováme starou strukturu Sca-
rabea, která se už osvědčila, 
novinkou jsou jen rubriky Téma 
čísla a Fikce (můj osobní tip ;o), 
najdete vždy ke konci časopisu). 
Dále v každém vydání najdete 
tradiční rubriky: Zpravodajství 
s aktualitami mimo jiné i přímo 
z naší školy, po něm Arenu, 
kde budou názory a zajíma-
vé postřehy, následuje Kultura 
s informacemi o aktuálně pro-
mítaných filmech, hudebních 
novinkách apod. Poté se mů-
žete začíst do příběhů a básní 

studentů naší školy 
v rubrice, která nese 
název Lampa, ne-
boť si „posvítíme“ 
na studentská dílka. 
Následuje Publicisti-
ka s akčními repor-
tážemi (v tomto čísle 
např. z hrobařského 
prostředí, fakt dopo-
ručuji ;o)) a ke konci 
je tu pro vás Inter-
view s veleznámý-
mi osobnostmi jako 
jsou např. profesoři 
naší školy. Na závěr 
už jenom dříve zmí-
něná Fikce, která je 
opravdu naprosto 
smyšlená, a Foto-
galerie s krásnými 
fotkami.

Je toho oprav-
du hodně, takže doufám, že si 
zde každý najdete to „svoje“. 
Teď už vám nezbývá nic jiného, 
než se s tímto číslem Scarabea 
během přestávky posadit na la-
vici do třídy, do jídelny či někam 
na chodbu (v hodinách přece 
jenom raději nečtěte…;o)) a po-
nořit se plně do víru zajímavostí 
a napínavých příběhů! ■

Jaroslava Kořená

Titulní stránka původního Scarabea.
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Apendix

Ig Nobel Awards

= neužitečný rudiment? dnes už 
víme, že ne.

nobel by se hodně divil...

Apendix (červovitý přívě-
sek,  5 – 10 cm, vých-
lipka slepého střeva) je 

uložený v pravém podbřišku. 
Pro trávicí činnost střeva nemá 
prakticky význam. Dlouho 
se tvrdilo, že se jedná o rudi-
ment bez funkce.

Nedávno se zjistilo, že 11 
týdnů od početí začne uvolňo-
vat buňky nezbytné pro roz-
voj plodu a že obsahuje velké 
množství lymfocytů (imunitních 
buněk).

S novinkou přichází chi-
rurgové William Parker a R. 
Randal Bollinger, oba z  Duke 
University Medical Center. Zve-
řejnili výsledky svých pozoro-
vání a pokusů, z nichž je patrná 
ještě jedna funkce apendixu. 
Obsahuje mnoho bakterií (člo-
věku neškodných), které ko-
lonizují trakt např. po průjmu, 
kdy je vymetena veškerá mik-
roflóra. ■

-dk-

Ve Švédsku se každo-
ročně udělují Nobelovy 
ceny (Nobel Awards). 

Jejich odnoží jsou tzv. Ig No-
bel Awards předávané v poslu-
chárně Harvardské univerzity 
ve státě Massachusetts. Akce 
se konala 4. října pod názvem 
„Sedmnáctý ročník první-
ho každoročního slavnostní-
ho udělování cen Ig Nobel“. 
Zkratka Ig vznikla jako začátek 
křestního jména Ignáce (hloupý 
a fiktivní bratr Alfréda), zároveň 
pochází od slova ignoracy (ne-
znalost). Předávání se účastní 
držitelé „normální“ Nobelovy 

ceny. Vědkyně Mayu Yama-
moto z Japonska si vydobyla 
ocenění za chemii projektem 
produkce syntetické vanilky. 
Navrhuje převádět lignin na va-
nilin a za vhodnou surovinu 
považuje hnůj. Juan Toro, Jo-
sep Trobalon a Núria Sebasti-
án-Gallés ze Španělska obdr-
želi cenu za bádání v oblasti 
lingvistiky. Dokazují, že krysy 
dokáží rozpoznat rozdíly v ryt-
mice japonsky a dánsky proná-
šených vět, ovšem ve větách 
pronášených pozpátku již roz-
díly nenacházejí. Jako poslední 
zmíním „cenu“ míru udělenou 

Wrightově laboratoři 
amerického válečné-
ho letectva v Daytonu 
ve státě Ohio za vý-
zkum a vývoj chemic-
ké zbraně, tzv. „gay 
bomby“ - pod jejím 
vlivem se prý „nepřá-
telští vojáci pro sebe 
navzájem stanou se-
xuálně neodolatelní. 
Dojde k morálnímu 
rozpadu mužstva. ■

-dk-
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On October 31st Hallowe’en took 
place.  This is a holiday which is 
very popular throughtout most 

of the English speaking countries inclu-
ding Canada and some of Europe.  This 
holiday unfortunately does not mean 
time off of school.  For children under 
14 this is one of the best holidays be-
cause they get to dress up in costumes 
and go around trick-or-treating to get 
lots of candy.  You will also see decorati-
ons everywhere with vampires, witches, 
skeletons, and carved pumpkins (jack-
o-lanterns).  As you get older hallowe’en 
turns into a time to watch scary mo-
vies with friends or quite often to have 
a costume party.  It is also a very fun 
night for teenagers to pull pranks around 
their town, probably the best part of the 
holiday!  With all of these things it is easy 
to see why hallowe’en is such a popular 
holiday making the second biggest profit 
next to christmas. ■            -mark-

Santa Claus is too fat and he’s 
a bad example for children. This is 
what the directors of the shopping 

malls in Britain think. According to me-
dical statistics 50% of British people will 
be over-weighted in the year of 2050. 
And that’s why Shopping Mall Bluewa-
ter in Greenhithe, Kent, has even set up 
a training facility for new Santas. They 
have to get into a good condition the-
re because „the Santa of a new world” 
should be healthy and thin. The biggest 
problem of Santas is obviously eating 
too many Christmas pies which the chil-
dren give them. ;o) ■  -jk-

Hallowe‘en

Santa Claus has to 
loose weight
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Chodím na naše gym-
názium šestým ro-
kem, což mě určitě 

nedělá členem nějaké „exilác-
ké elity“, ale i tak cosi pamatu-
ji. Pamatuji papírové stravenky, 
pamatuji doby bez beachvolej-
balového hřiště, bez některých 
specializovaných učeben stejně 
jako si pamatuji některé oprav-
du exkluzivní profesory, kteří již 
opustili naši školu (že by nějaké 
boží vnuknutí?). Tak mě napa-
dá, že bych mohl stejně dobře 

prohlásit: Pamatuji staré vedení. 
A byla by to pravda, novopečení 
primáni a prváci možná ani nevě-
dí, kdo minulý rok této škole ve-
lel. Na papíře to vypadá, že těch 
změn za posledních šest let 
moc nebylo, ale nesmíme naší 
škole křivdit. Vždy přijde s ně-
čím novým, svěžím nápadem, 
kterak nám nějakým způsobem 
zpříjemnit studium. Pravdou je, 
že my, studenti to ne vždy kvitu-
jeme s nadšením. 

Za těch pět či šest let mě 
také některé věci dost štvaly. 

Studenta trápí tři druhy problé-
mů. Ty, jejichž řešení se jaksi 
vylučuje s podstatou, věci typu: 
„Achjo, kéž bych nemusel chodit 
do školy, zaklínám tě Marie Tere-
zie“. A podobně. Pak jsou věci, 
o kterých si myslíte, že by šly 
udělat na škole jinak, což se ale 
náhodou neshoduje s názorem 
hlavy naší školy. S tím také nic 
neuděláte. Jediné co můžete 
zkusit, je kritizovat tyto metody 
či skutky ve školním časopise, 
což, prosím vás pěkně, nedělej-

te, a když už, tak velmi delikát-
ním způsobem. Věřte mi, mám 
bohaté zkušenosti z druhé ruky. 
Vždy pamatujte, jste pouhý stu-
dent. 

Také se může stát, že jde 
o navrhnuté změny, o kterých by 
se s námi vedení bylo ochotno 
bavit. Například za dobu mého 
studia jsem si (a nejen já) neustá-
le stěžoval na zácpy mezi hlavní 
budovou a domečkem, což by 
se víceméně vyřešilo otevřením 
obou křídel dveří. Teprve teď mě 
ale napadlo, že bych s tím mohl 

něco dělat. Je sice hezké, že si 
denodenně stěžuju na to, proč 
proboha „někdo“ ty dveře neote-
vře úplně (věřte mi, když stojíte 
dvě minuty na mrazu a koulují 
vás primá(n/t)i, dostane tento 
pocit úplně nový rozměr), ale 
skutek utek. Ano, jde sice o úpl-
nou maličkost, to uznávám, ale 
pravdou je, že by nám usnadnila 
život a přinesla by zase trochu 
plynulosti a harmonie do tohoto 
ústavu.

Jak jste si jistě všimli, dve-

ře jsou pořád otevřeny jen napůl, 
takže celý předchozí odstavec 
vypadá nyní trochu jako hipík 
na srazu skinheadů. Tento návrh 
vznesený na studentském sená-
tu byl přijat, přednesen vedení 
a zamítnut. Pan ředitel nás vysle-
chl, ale kvůli jistým komplikacím 
spojeným s realizací této ideje to 
odmítl. Nám sice nezbývá nic ji-
ného než zase stát na mrazu, ale 
důležité je, že se s námi o tom 
lidé z vyšších míst pobavili, vy-
světlili nám, proč to nejde.

Jakýkoli nápad na zlepše-

Pozdě, ale přece...senát
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Už si ani nepamatuji, kdy 
jsme vůbec naposledy 
přišla včas. Sice už si 

na to někteří za tu dobu stihli 
zvyknout, ale nic netrvá věčně 
a jednou je omrzí čekat. Fakt se 
strašně moc snažím s tím něco 
dělat, ale většinou snaha ztros-
kotá na zaklapnutém budíku 
nebo převlíkání a ráno i na čiš-
tění zubů a na kafíčku. Suma 
sumárum, prostě mám takovou 
svoji, říkejme tomu akademic-
kou, čtvrthodinku.

Dokud je to čtvrthodinka, 
není na tom nic špatného, ale jak-
mile se ze čtvrthodinky vyklube 
půlhodinka a nakonec hodinka, 
už to trochu skřípe. Je známo, že 
slavní lidi, kteří si říkají honosně 
„celebrity“ a někdy jsou akorát 
vymetači večírků, na sebe rádi 
nechávají čekat i dvě hodiny. Prý 
to působí lépe na lidi, kteří jsou 
pak více nadšení. Nevím, kdo 
byl tak chytrý a vymyslel tohle, 
ale zase nic se nemá přehánět. 
Už si živě představuji, jak by ta-
kový profesor, nebudeme z bez-
pečnostních důvodů jmenovat, 
byl strašně nadšený, kdybych 
přišla o hodinu později s výmlu-
vou, že se na mě vyplatí počkat. 
Nejspíš mám přesnou předsta-
vu, jak by to všechno dopadlo…
jo, máte pravdu, pohromou.

Vycouvejme na chvíli 
ze školních pozemků, i tak tam 
trávíme většinu svého času, 
a popojeďme třeba na pracovní 
půdu. Tady už má každá minu-
ta svůj význam, je plně využi-
ta a  ení možné, aby se nějak 
promrhala. Jak říká většina 
dospělých: „Čas jsou peníze“. 
Proto nemají skoro volno, že-
nou se za penězi a nestíhají. 
Jednou do toho začarovaného 
kruhu vstoupíme i my, a jestli 
si myslíte, že se z toho vyvlík-
nete, nevěšte si bulíky na nos. 
Práce nás jednou vážně potká 
a dochvilnosti se budeme muset 
naučit spolu s ní. Teď si říkáme, 
že škola počká, a když nepočká, 
tak máme smůlu v podobě pozd-
ního příchodu. Kamarádi taky 
nějak překousnou, že přijdeme 
na fotbalový zápas v 15. minutě 
prvního poločasu, ale pracovní 
nabídky nevisí na každém rohu. 
Ty jsou pečlivě zabalené v balí-
cích na dodávku, kterou máme 
každý omezenou. Jednou vymizí 
a žádná už nepřijde. A pak nás 
čeká starý známý úřad práce 
nebo ta krásná lavička v parku 
v Ostravě, kterou jsem někdy 
v září popsala svojí novou spe-
ciální fixou.

Odvážím si tvrdit, že jsou 
dva druhy nedochvilnosti. Ta 

jedna je strašně vážná a týká se 
našeho života v dospělém světě. 
Ten svět je tvořen velkým kolo-
točem práce, do kterého všichni 
postupně nasedneme a roztočí-
me se. Je to svět, kde se opravdu 
čas na peníze počítá a za nedo-
chvilnost se platí ztrátou práce, 
peněz nebo postavení. Na ro-
vinu si přiznejme, že ne všichni 
budeme jednou jako Paris Hilton 
a náš tzv. pozdní příchod bude 
brán s takovým nadhledem. Ta 
druhá akademická čtvrthodin-
ka je jenom menším hříchem, 
za který se asi bohužel nedosta-
neme do nebe, ale svět se ne-
zboří. Když nám ujede autobus, 
počkáme deset minut na další, 
když přijdeme pozdě do školy, 
dostaneme jenom pozdní pří-
chod, takže kam spěchat. 

Kam to teda vlastně všech-
no spěje? Nechci Vás nějak na-
vádět ke špatnostem, ale užívej-
te nedochvilnosti a akademické 
čtvrthodinky, dokud můžete, pro-
tože ne nadarmo se říká: „Poz-
dě, ale přece.“ Dokud si může-
me nějaké to zpoždění dovolit, 
proč to nezkusit a nevyčerpat 
co nejdříve? Až jednou vyroste-
me, a my bohužel vyrosteme, už 
na nás nikdo nepočká, ale bude-
me zase čekat my a všechno se 
nám pěkně vrátí. ■

ní na naší škole, který nespa-
dá do kategorie utopie, můžete 
sdělit svému senátorovi, který 
to přes zástupce senátu navrhne 
vedení. Pan ředitel je z naší zku-
šenosti ochoten bavit se s námi, 
pokud jde o problém, jehož řeše-
ní je v rámci možností a jakou-
koli spolupráci vítá. Možná se to 
podaří, uspějete, problém bude 
vyřešen. A pokud ne, jako v pří-
padě kauzy dveře, aspoň budete 
vědět, že jste pro to něco udě-
lali, pochopíte, proč se věc má 
tak, jak se má (a budete nadávat 

oprávněně).
Něco se ale povedlo. Na-

příklad zprůchodnění jídelny, 
což působí jako maličkost, ale 
ve výsledku jde o dost život zjed-
nodušující záležitost. Víte, kolik 
lidí „umřelo“ hladem, když měli 
hodinu v ateliéru a chtěli si zajít 
do bufetu? Časté byly zejmé-
na zoufalé pokusy o průnik uči-
telským schodištěm v honbě 
za croissantem, což při načapá-
ní panem profesorem Vavrošem 
možná bylo často horší, než ono 
vyhladovění k smrti. Sice se tak 

nestalo z popudu senátu, ale díky 
změně na ředitelském postu, 
ale právě to je důkaz vstřícnos-
ti a pro nás znamení, že se věci 
dají řešit i cestou spolupráce. 
Takže se dejte do toho, lidi, kaž-
dý máte ve třídě senátora, tak 
ho s chutí bombardujte svými 
nápady (ale v mezích, prosím, 
ať se z našich schůzek nestane 
cirkus). Možná, že senát koneč-
ně začne fungovat tak, jak má. 
Pozdě, ale přece. ■

Adam Fiala

Pozdě, ale přece...dochvilnost

Zuzana Brezinová
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Omrzelo už vás pouštění 
draků a chtěli byste se 
vrhnout do další činnosti 

připomínající vám vaše dětství? 
Nezoufejte! Máme pro vás jeden 
návrh. Uložte draky k zimnímu 
spánku a začněte se chystat 
na stavbu pořádného iglú… 

Nejprve vám povím něco 
o tom, jak se iglú rozhodně sta-
vět nemá. Když jsme byli s bra-
trancem malí, rozhodli jsme, že 
si postavíme na zahradě iglú. 
Shodli jsme se na tom, že to 
nebude žádný problém, protože 
sněhu bylo dost (asi kolem ¾ 
metru), pořádně jsme se oblékli, 
aby nám nebyla zima, vyhraba-
li v kůlně lopaty a vrhli jsme se 
na věc. Nadšeně jsme  vyšlapali 
do sněhu obrys budoucího pří-
bytku a začali jsme do tohoto ob-

rysu házet veškerý sníh z blízké-
ho okolí. Hromada sněhu rostla 
velmi pomalu, zatímco my jsme 
měli pocit, že naše teplota se blí-
ží k bodu varu a padali jsme úna-
vou. Když už byla hromada dost 
velká, sníh jsme pořádně uplá-
cali a začali do něj hloubit z boku 
díru. Vyhrabat vnitřní otvor bylo 
taktéž velmi náročné. Po chvilce 
jsme měli té bílé studené hmo-

ty nejen plné zuby, 
ale i rukavice, otep-
lováky a bundy… 
Nakonec výsledek 
naší snahy vypadal 
přibližně jako esky-
mácké iglú, a tak 
jsme dostali nápad, 
že v něm zkusíme 
přespat. Přinesli 
jsme si z domu deky 
a spacáky a těšili 
jsme se, že to bude 
skvělé a zábavné dobrodruž-
ství. Avšak už když se začalo 
stmívat, byli jsme oba dva úplně 
zmrzlí na kost a nepřáli jsme si 
nic tak moc, jako zalézt do cha-
lupy a zachumlat se do teplouč-
ké postele. Ani jeden jsme se to 
ale neodvážili říct nahlas, neboť 
po čtyřech hodinách úporné prá-

ce je trapné říct, že jdu domů, 
protože je mi zima. Tak jsme se 
ještě chvíli trápili a nudili, než 
jsme dostali výborný nápad, že 
si uděláme ve střeše okýnko, 
abychom se mohli dívat na hvěz-
dy. V momentě, kdy jsme se o to 
pokusili, už nám jen vyčuhovaly 
hlavy z hromady sněhu, protože 
naše slavné iglú se na nás celé 
zbortilo… 

Jak to tedy ti eskymáci dě-
lají? Základním předpokladem 
pro stavbu iglú je hluboký a pev-
ný sníh. Podlaha iglú by měla 
být zhruba třicet až padesát cen-
timetrů pod úrovní země, proto 
je třeba nejprve vyhrabat takto 
hlubokou jámu ve tvaru obdél-
níku. Sněhové bloky potom kla-
dete na sebe nikoli v uzavřených 
kruzích, ale spirálovitě. Na kon-
ci stavby umístíte poslední blok 
sněhu zevnitř. Skuliny mezi blo-
ky se vyplňují sněhem, stejně tak 
i vnitřek stěn.

 Do iglú se nikdy nedělají 
okna. Sníh sám poskytuje dost 
světla,ale okno může nahradit 
čirý kus ledu zasazený do ot-
voru přímo nad vrcholem, dal-
ší otvor v jeho blízkosti slouží 
k větrání a eskymáci jej mohou 
zakrýt kusem kůže. Vchod by ni-
kdy neměl být proti směru větru. 
Jestliže jste iglú postavili dob-
ře, stačí za kritických podmínek 
na jeho vytopení obyčejná svíč-
ka. Jelikož sníh dobře izoluje 
teplo, lze dosáhnout extrémních 
teplotních rozdílů mezi  vnitřkem 
a okolím iglú, a to až 60°C! Ne-
váhejte tedy a s první pořádnou 
dávkou sněhu začněte trénovat, 
třeba se vám někdy bude tako-
vé iglú hodit (třeba až se během 
sněhové vánice někde v Alpách 
ztratíte…). ■

Hana Moravcová

Jak se staví iglú?
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Ta příšera už zase zvoní, 
takže včerejší budíkové 
woo doo nezabralo. Opět 

máme na sedm, opět ze skříně 
vytahuji nějaké kusy oblečení, 
samozřejmě na poslední chví-
li a potmě. Ve světle pouličního 
osvětlení si všímám, že při vý-
běru kalhot jsem sáhla trochu 
vedle. Co zajímavého vznikne  
kombinací s vrškem určeným 
k džínům ležícím ve skříni? Něco 
takového mě netrápí. Ani ná-
sledné zjištění v šatně, tedy že 
mám na sobě úplně jiné tričko, 
mě nemůže dorazit. Na začátku 
dne hned docházím k závěru, že 
se na školní chodbě budu vysky-
tovat pouze v nutných případech 
a že propagátor školních unifo-
rem ví, co dělá.

Výhod „stejnokroje“ na-
cházím hned několik. Zrychlení 
ranní procedury před šatníkem 
(pár šťastlivců tohle vůbec ne-
řeší, takže těm doporučuju přejít 
k jinému článku), zmírnění vidi-
telných sociálních rozdílů (i když 
neznám nikoho, kdo nosí věci 
šité namíru od Gucciho) a po-
stupné zvykání si na takovéto 
požadavky, třeba ze strany bu-
doucích zaměstnavatelů. 

Na povrch se dere mnoho 
otázek ohledně zavedení škol-

ních uniforem do praxe. Jed-
nalo by se o hromadnou objed-
návku, nebo bychom si to měli 

zařídit sami a stačilo by pouze 
dodržet nějaké obecné podmín-
ky? Možná by se měla sjednotit 
i školní obuv a tašky na učebnice 
(pro mladší lidičky aktovky). Ne-
zapomínejme na hodiny tělocvi-
ku! Měl by se vypra-
covat „neprůstřelný“  
řád pojednávající 
pouze o oděvu. 
„Neprůstřelný“ pro-
to, že v případě 
nenošení spodní-
ho prádla by nešlo 
žáka nijak penalizo-
vat, protože řád do-
držuje a uniformu 
na sobě má (před-
pokládám, že tento 
přestupek by byl 
prokazatelný pouze 
u studentek, pochy-
buju, že by vedení 
zavedlo pro chlap-
ce povinné ranní 
kontroly na vrátni-
ci). V konečném 
důsledky bychom 
finančně neutrpě-
li i bez příspěvku školy, protože 
do „hadříků“ leckdo rozmařile 
investuje mnohem víc. V našich 
zemích se ale nejedná o tradici, 
takže na státních školách niko-
mu nestojí za to bojovat za kul-

turní povznesení 
mládeže a čelit 
zatvrdilému od-
poru českých 
„buranů“.

O d p ů r c i 
uniforem staví 
svou obhajobu 
na ztrátě osob-
nosti.  Divné je, 
že se tímto ar-
gumentem nikdo 
neohání třeba 
při opisování. 

Každá vyzrálá osobnost se pře-
ce nemusí stydět, že ji např. 
biologie moc nebaví, že ji stačí 

projít tímto předmětem s odpo-
vídajícím ohodnocením, ale na 
druhou stranu exceluje v děje-
pise. Kde tedy jsou ty zástupy 
osobností stojící za svým názo-
rem a přesvědčením? Termínem 

osobnost se někteří rádi ohánějí, 
ale skutek utek. V oblečení už 
stejně panuje určitá uniformita, 
mezi nejrozšířenější materiály 
patří riflovina na všechny způso-
by. Doposud jsem neregistrovala 
nějaké osobnostní výlevy v po-
době reflexně zelených kalhot, 
fialových mašliček nebo aktovky 
s medvídkem Pút. Na dost lidech 
vidíme v určitém období stejné 
střihy, barvy, dokonce i účesy 
jen proto, že to „frčí“. Nepřed-
pokládám, že kdyby se tak před 
rokem nařídilo nošení dnes tak 
oblíbených džínů s úplými no-
havicemi, tak si umím představit 
ten odpor. 

Zvláštní, že pocit svobo-
dy volby, který lze přes média, 
reklamu a oděvní značky šikov-
ně navodit, hraje tak důležitou 
roli. ■

Školní uniformy

Denisa Kokošínská
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Ti z vás, kteří čekali tma-
vé kouty, plné záhadných 
divadelních pomůcek, 

spoustu dveří s tajemným ob-
sahem a bludiště chodeb (a já 
mezi tyto nadšence tak trochu 
patřím), museli být možná trochu 

zklamaní. Dveří by se sice našlo 
spoustu, ale za většinou z nich 
se nenacházelo nic tajemnější-
ho než šatny a tmavé kouty díky 
skvěle fungujícímu elektrickému 
osvícení vymizely úplně. Jediné, 
co zůstalo, jsou asi ta bludiště, 
i když díky četným nápisům Exit, 
ani to nebyla tak úplně pravda. 
Ale to už trochu předbíhám. Pro-
hlídka začala nikoli prohlížením, 
nýbrž poslechem, a to nejprve 
přípravky Operního studia a poté 
Operního studia samotného. 
Pak začala skutečná prohlídka. 
Nejprve jsme se podívali tam, 
kam by jistě chtěl zavítat každý-
jeviště. Ale než se člověk vůbec 
na toto místo dostane, musí si 
nejprve projít přípravou, tedy lí-
čením, česáním a samozřejmě si 
obléct nějáký ten kostým. Ty jsou  
ve skladu kostýmů, což je oprav-

du velká místnost plná šatů… 
taková vysněná šatna. Samo-
zřejmě jsou tady jenom kostýmy, 
které se zrovna používají, ostat-
ní jsou uschovány v protější bu-
dově, kde je jim věnováno celé 
jedno patro, nebo se přešívají 

na jiné, které budou v zápětí pou-
žity. Jinak kostýmy se nevyrábějí 
zde, ale v Divadle Jiřího Myrona, 
kde k tomu mají speciální dílnu. 
Pak je tady  vlásenkárna, kde se 
zhotovují paruky a herci se zde 
líčí. Jen tak pro informaci, jedna 
paruka se vyrábí  asi 4-5 dní, její 

životnost je asi 20 let a kilo vlasů 
stojí okolo 10000 korun. Po kaž-
dém představení se musí zno-
vu načesat a připravit, aby byla 
vždy v perfektním stavu. Samo-
zřejmě, co by to bylo za vystou-
pení bez kulis? Kulisy k násle-
dujícímu představení se skrývají 
hned za jevištěm, ke je spousta 
prostoru, kam je uklidit. Ale ty, 
které se zrovna nepoužívají, jsou 
v protější budově, stejně jako 
kostýmy. Všechny operace s ku-
lisami jsou řízené z jevištní lávky 
nad jevištěm, která je opatřená 
také televizní obrazovkou za-
chycující, co přesně se na jevišti 
děje (kamera je skrytá v hlediš-
ti), aby kulisáci, řízení jevištním 
mistrem, měli o všem přehled. 
A pak je tady nezbytná hudba. 
Hudebníci se skrývají „pod“ je-
vištěm, kde k tomu mají svou 
místnůstku, jinak hrají v hudeb-
ně, která je postavena tak, aby 
úrověn akustiky byla co nejvyšší. 
No, a na závěr jsme se podíva-
li do zkušeben a baletních sálů. 
K tomu už snad ani nemusím nic 
dodávat. Musím říct, že prohlíd-
ka všech těchto prostor, zákulisí, 
dílen a všeho technického záze-
mí, byla velmi zajímavá a určitě 
vám ji při příští příležitosti dopo-
ručuji. ■

Dora Lakotová

Pohled do zákulisí divadla
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 • V neděli 21.října v 10 hodin se u příležitosti stého vý-
ročí otevření budovy divadla Antonína Dvořáka v tom-
to divadle konal den otevřených dveří.
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Jeden z nejlepších muzikálů, které 
Národní divadlo Moravskoslezské 
kdy představilo. 

Svou premiéru měl 18.6.2005 v Diva-
dle Jiřího Myrona a pořád si vede velmi 
skvěle. Svá představení má vždy vypro-
daná.

Dílo vytvořil Petr Šabach, Ivan Hlas, 
Petr Jarchovský, Jan Hřebejk a Miroslav 
Hanuš a v Národním divadle Moravsko-
slezském jej režíruje Peter Gábor.

Muzikál, nebo spíše velmi vydařená 
muzikálová komedie, je z časů, kdy se 
na našem území začal budovat socialis-
mus. Tehdy také přicházel nový hudeb-
ní styl rock‘n‘roll, který však pocházel 
ze zkaženého, zahnívajícího západu. 
Žádný slušný člověk nesměl na ten-
to styl ani pomyslet. Ale řekněte sami, 
copak můžete mládeži vůbec něco za-
kázat? A copak jí můžete zakázat, aby 
se při tom budování socialismu bavila 
po svém?

Muzikálová komedie je velmi dobře he-
recky obsazena. Hlavní role si zahráli 
např. :

Jistě už jste viděli Účastníky 
zájezdu nebo Román pro 
ženy. Někteří filmoví nad-

šenci, dobře, řadím se mezi ně 
i já, viděli obojí. Názory na kva-
litu těchto „filmových trháků“ se 
však liší. Jedni tvrdí, jak nebyly 
geniální, plné humoru, jiní zase 
naopak shledávali je trapnými. 
A kdo že vlastně stojí za tou vl-
nou masové návštěvnosti kin? 
Jeden z nejčtenějších součas-
ných českých moderních auto-
rů, Michal Viewegh. Je pravda, 
že jsme od něj tradičně zvyklí 
na romány plné humoru a trap-
ných, nicméně vtipných situací. 
Na komedie, u kterých zapo-
meneme na realitu, odreaguje-
me se, zasmějeme, ale vlastně 
se vysmíváme sami sobě, pro-
tože námětem jsme my, obyčej-
ní lidi a naše hloupost. Dlouhá 
éra knížek tohoto typu, byla ale 
náhle přerušena.

Po menší tvůrčí odmlce, 
řekněme takové akademické 
půlhodince, spatřilo světlo svě-
ta něco nevídaného, netypické-
ho, bez humoru, spíše nostal-
gického a filozofického, něco 
plné skrytých myšlenek, kritiky 

světa a lidí, přecpané lidskou 
bezmocností nad osudem, kte-
rý už je dávno zpečetěn. Jakže 
se ten převrat v tvorbě jmenuje? 
Jednoduše a výstižně: „ Andělé 
všedního dne.“ Sám autor po-
psal knížku jako „svižnou story 
o lidech, andělích a umírání“, či 
„knížku o nás všech, jejichž čas 
je dávno vyměřen, ale přesto 
se chováme, jako bychom tu 
měli být věčně“.

Zdá se vám to trochu 
morbidní? Možná máte malin-
ko pravdu, nicméně musím říct, 
že je to přímo geniální. I když 
jsem nebyla zrovna největší 
fanynkou Viewegha a jeho zfil-
movaná díla mě spíš otrávila 
než pobavila, tohle je něco ne-
vídaného. Příběh obyčejných 
lidí, pracujících v autoškole, 
kuchyni, nemocnici či doma, 
příběh nás všech. Všech, kteří 
si nevážíme života, kteří všech-
no, co jsme kdy chtěli, po čem 
jsme kdy toužili, mají naservíro-
vané přímo na talíři a najednou 
to pro ně ztrácí cenu. Obyčejné 
maličkosti, které vykouzlí dru-
hému úsměv na tváři shledá-
váme zbytečnými, pohrdáme 

slovy tak prostými a jed-
noduchými, ale přece s ta-
kovým hřejivým účinkem, 
jako jsou „Mám tě rád“, 
„Vážím si tě“, či „Děkuji“. 
Neumíme se těšit z běž-
ných věcí, neumíme si 
užívat přítomnost, pořád 
plánujeme, chováme se, 
jako by nám patřil svět, ale 
někdo nad námi už stejně 
dávno za nás rozhodnul, 
jak dlouho se pro nás ten 
svět bude točit… ■

Zuzana Brezinová

„Svižná story o lidech, 
andělích a umírání“
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Šakalí léta

(pokračování na straně 11)
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Jestli je v poslední době ně-
čeho hodně, jsou to teena-
gerské komedie. Vůbec se 

tomu nedivím, i když je tento 
žánr určený náctiletému publiku, 
s chutí ho hltají i zralí lidé, vzpo-
mínající na své mládí a smějící 
se u absurdních situací. Díky to-
muto širokému diváckému spek-

tru se penízky do kasy jen hr-
nou. Vesměs se dá říct, že mají 
všechny tyto filmy podobný děj. 
Hlavní hrdinové jsou dva nebo 
více paniců, kteří se snaží začít 
žít pohlavním životem, a nejlépe 
tento živto sdílet s jednou s krás-
ných aktérek. Většinou jim nero-
zumí, seznamování je neohra-
bané, každý má o tom druhém 
zkreslené představy a podobně. 
Tento děj zasaďte do libovol-
ného prostředí a přidejte pěkný 
happyend nebo spíše bedend, 
prostě kýžený sex s vytoužený-
mi (a krásnými) partnerkami. Co 
si budeme povídat, tohle téma je 
lidem v našem věku hodně blíz-
ké, ale i tak to nestačí, aby se 
jeden nezačal nudit.

Superbad je film, který 
má na vlas stejné, výše popsa-
né schéma. Ale něco je jinak. 
Především v hlavní roli nefigu-
rují pohlední hošíci, ale páreček 
dvou outsiderů. Seth je posedlý 

sexem, ale má trochu nadvá-
hu, naproti tomu Evan je v pří-
tomnosti něžnějšího pohlaví ex-
trémně nervózní. Tihle dva jsou 
nejlepší kamarádi, ale do konce 
střední školy jim zbývá pár mě-
síců a potom se každý z nich 
odebere na jinou univerzitu. 
Mají tedy poslední šanci si spo-

lu užít a zároveň přijít o panictví 
s předem vytipovanými dívkami 
ze školy. Shodou okolností jsou 
pozvání na party pořádanou Se-
thovou  vysněnou spolužačkou. 

Má to samozřejmě háček, Seth 
je požádán o nákup alkoholu, 
protože děvčata si na to jaksi ne-
troufají (mimochodem – věková 

hranice pití alkoholu v USA je 
21 let). Naše ústřední dvojice je 
nucena požádat o pomoc Fogel-
la, jejich výstředního, nezdravě 
sebevědomého kamaráda, kte-
rý si pořídil zfalšovanou občan-
ku na jméno McLovin a věkem 
25 let. Fogell je ale v obchodě 
s alkoholem přepaden zlodějem 
a následně odvezen dvěma ne-
uvěřitelně ujetými policisty. Tato 
trojice končí v hospodě a dva ne-
schopní strážci zákona Fogella 
zasvěcují do svých každodeních 
radovánek jako je střílení do do-
pravních značek služebními re-
volvery, pití alkoholu ve službě 
a podobně. Seth a Evan mezitím 
zoufale shánějí alkohol, bez kte-
rého se na párty nemůžou obje-
vit…

Na rozdíl od žánrově po-
dobných filmů typu Rafťáci apod. 
Superbad sází na úplně jiný styl 
humoru. Viděli jste Clerks? Po-
kud ano, představte si jeho Ran-
dala a Wallace akorát mladší, 
pokud ne, těšte se na extrémně 
vulgární, vypointované dialogy. 
Je jasné, že prim zde hrají prá-
vě rozhovory dvou hlavních hr-

dinů, které mají ráz a budete se 
u nich bavit. Seth má prořízlou 
pusu a je zvyklý se nahlas bavit 
o svých sexuálních tužbách a ni-
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terných pocitech, naproti tomu 
Evan je spíše uzavřený a citlivý 
typ (ale pro sprosté slovo taky 
nejde daleko). Těžko říct, v čem 
je tenhle styl humoru zábavný, 
tohle je prostě třeba vidět. Prav-

da ale je, že u výše zmíněných 
Clerks jsem se bavil víc.

Několikrát jsem během 
filmu zjistil, že jsou mi situace 
hrdinů důvěrně známé, což se 
mi překvapivě u jiných podob-
ných komedií nestalo. Ať už šlo 
o problematické shánění alko-
holu (opravdu mistrně zvlád-
nuté Sethovo dilema – zkusit 
to koupit nebo se na to radši 
vykašlat?) nebo o opravdu zho-
vadilých sklonech neuvěřitelně 
se opít na večírcích s vrstevní-
ky (řeč není jen o klucích), což 
zapřičiní, že romantické chvilky 

s vysněným protějškem, na kte-
ré se většina teenagerů připra-
vuje celý život, dopadají kata-
strofálně. Prostě život není jako 
ve filmu, ale dalo by se říct, že 
hodně podobný jako v tomhle 

filmu je. Superbad si prostě 
na nic nehraje, ale i tak je závěr 
povedený. Podívejte se sami.

Superbad si pozornost 
zaslouží už jen proto, že se 
vydává jinou, svojí cestou. Vě-
řím ale, že ne každý mu přijde 
na chuť (v Česku dělali testo-
vací projekci, aby věděli, zda 
k nám mají film vůbec pustit), 
už kvůli extrémní vulgaritě (kte-
rá je ale podlě mě použita účel-
ně). Každopádně pokud máte 
chuť na teenagerskou komedii, 
Superbad je jasná volba. ■

Adam Fiala

Jiří Sedláček (Bejby)
Vojtěch Blahuta (Kšanda)
Jan Fišar (Prokop)
Lada Bělášková (Alena)
a další...

Šakalí léta je velmi dobře propracovaná 
hra a divák se u ní rozhodně nebude nu-
dit, uvolní se, pobaví a domů bude od-
cházet s nadšením. Muzikál rozhodně 
není pro člověka, který se nerad směje 
:).
Já osobně jsem Šakalí léta viděla již 
dvakrát a mé nadšení neopadlo, ani 
když jsem je zhlédla potřetí.

Termíny představení, konané vždy v Di-
vadle Jiřího Myrona :

24.11.2007 v 19:00 hodin
01.12.2007 v 19:00 hodin
28.12.2007 v 19:00 hodin

Šakalí léta se budou určitě hrát i v ná-
sledujícím roce a informace o předsta-
veních pro rok 2008 najdete na nástěn-
ce u nás ve škole, nebo na www.ndm.
cz, kde také naleznete vše, co budete 
o představení potřebovat :) ■

Kateřina Blažková

Šakalí léta
(pokračování ze strany 9)
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Přesně takto byl jedním ča-
sopisem nazván americ-
ký písničkář Elliott Smith. 

Není divu, Smithův osobitý styl 
hudby, řadící se do folk- punku 
či akustického rocku, už doká-
zal oslovit nemalou část poslu-
chačského publika. Jeho silná 
stránka spočívá v hloubce tex-
tů, melancholicky laděných tónů 
a proměnlivosti hlasu. Přesto, 
dle mého názoru, byla tvorba 
tohoto skladatele/hudebníka vy-
soce podceněna a nedostalo se 
jí tolika pozornosti, kolik by si 
ve skutečnosti zasluhovala.

Narodil se jako Steven Paul 
Smith v Nebrasce roku 1969. 
Od jedenácti let se začal věnovat 
hře na hudební nástroje- včetně 
kytary, která se mu později stala 
osudovou. Jeho dětství se vyví-
jelo ve velmi hektickém prostře-
dí, které značně předznamenalo 
jeho tvorbu . Nesoulady s ne-
vlastním otcem se odráží i v tex-
tech, např.: „Flowers For Charlie” 
nebo “ No Confidence Man” .

Brzy poté si začal své zkla-
mání a úzkost „vynahrazovat“ 
v alkoholu a drogách, které ho 
pak bohužel provázely celým ži-
votem. Na střední škole se stal 

frontmanem kapely Heatmi-
ser, již v roce 1994 opustil 
k nastartování sólové 
dráhy. V tomto 
období se mu 
povedlo vydat 
první samostatné 
album s názvem „Ro-
man Candle.“ 

Je paradoxní, že 
úspěchy spojené s tou-
to deskou ho vůbec ne-
povzbuzovaly a znovu 
se poddal drogám, 
tentokrát heroinu. 
Chvíli se diskutova-
lo, zda-li  Elliott Smi-
th nadobro neukončil 
svou nedlouho trvající 
kariéru. Při koncer-
tech mu samo publi-
kum napovídalo texty 
písní a akordy, které si 
pod vlivem omamných 
látek nebyl schopen 
vybavit. O rok poz-
ději se dokázal 
vzchopit k na-
hrávce v pořa-
dí již druhého 
alba a fanouš-
ci byli přesvědčeni, že v životě 
amerického písničkáře se začí-

ná „blýskat na lepší časy.“
Skutečně tomu tak 

bylo. Smithův zdravotní stav 
vykazoval výrazné zlep-
šení a nic nebránilo v po-

kračování kariéry. Rok 
1997 znamenal vydá-
ní desky „Either/Or“, 
ze které pochází ob-
rovský hit  Miss Mi-
sery (známý z filmu 
Dobrý Will Hunting),  
který mu přinesl ne-

jen vysoký komerční 
úspěch, ale i nominaci 

na cenu Grammy. Dal-
ší jeho hity zazněly na-

příklad v Americké kráse 
nebo The Royal Tenen-
baums .

Do pětice desek, jež 
se objevily na pultech ješ-
tě před Smithovou smrtí, už 
zbývají jen „XO“ a „Figure 8“, 
vydané koncem devadesá-

tých let. Dle kritiků 
je hudebně výraz-
nější první ze zmí-
něných alb, ob-
sahující hity typu 
„Waltz 1“ nebo 

„Sweet Adeline“, podle kterého je 
také nazvána fanouškovská we-
bová stránka (www.sweetadeli-
ne.net) . Osobně preferuji album 
„Either/Or“, na kterém mě oslovi-
ly zejména skladby s názvy Say 
Yes, Between The Bars nebo 
velmi osobní Rose Parade. 

Po tomto mimořádně plod-
ném období se Smithovi začaly 
vracet deprese spojené s uží-
váním drog. Měl domněnky, že 
ho pronásleduje bílá dodávka, 
a z toho důvodu vůbec nevychá-
zel ven. Několikrát byl posílán 
do léčeben, nikdy se však zá-
vislosti nedokázal zbavit.  Pod-
le výpovědi přátel nejedl, doká-

Elliott Smith
pAtron nezávislé hudby
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zal v kuse několik dní nespat, 
než přišlo naprosté vyčerpání. 
A takto to probíhalo až do osu-
dového roku 2003… 

Dne 21. října byl údajně 
svou přítelkyní nalezen ve svém 
losangelském bytě s několika 

bodnými ranami v hrudníku. Le-
gendární Elliott Smith zemřel 
věku 34 let. Dodnes jsou okol-
nosti celé této záležitosti zahale-
ny jakousi mlhou, skrze níž ne-
lze přesně určit, zda se skutečně 
jednalo o sebevraždu. Zlé jazyky 

tvrdí, že právě přítelkyně písnič-
káře mohla být schopna tento 
hrůzný čin vykonat. Ale to jsou 
pouze nepotvrzené spekulace.

Po této šokující události, 
truchlilo pole fanoušků, přátel 
a rodiny Elliotta Smithe. „Svět 
přišel o velmi nadaného hudeb-
níka své doby. Byl to skutečný 
talent,“  prohlašovali na jeho ad-
resu mnozí hudební kritici. Jako 
o „neobyčejném a hodném člo-
věku“ hovořili jeho blízcí, kteří se 
s jeho odchodem nebyli schopni 
vyrovnat.

Toto je velmi smutný ko-
nec velkého počínání ještě vět-
šího hudebníka a ještě smutněj-
ší obrázek toho, čeho jsou drogy 
schopny…Na vzpomínku Smithe 
byla vydaná ještě dvě posmrtná 
alba s názvy „From A Basement 
On The Hill“ a  „New Moon“. ■

Veronika Stroupková

Dance 2XS je taneční sku-
pina, kterou zná snad 
každý, kdo se aspoň troš-

ku pohybuje nebo vyzná v taneč-
ním světě.

Tuto skupinu založil v roce 
1998 tanečník a choreograf Pa-
rick Chen. Dance 2XS není ta-
neční skupinou jen u nás v Čes-
ké republice, ale má tzv. „sestry“ 
po celém světě, např. v Austrálii, 
New Yourku, Itálii, Brazílii, Portu-
galsku, Mexiku, Španělsku, Vel-
ké Brtánii atd...

Tanečníci této skupiny tan-
čí především styly R‘n‘B, street 
dance, hip hop, modern jazz 
apod.

U nás Dance 2XS spolu-
pracuje se zpěváky na jejich kli-
pech, také vystupuje na různých 
akcích (asi naposledy, kdy skupi-
na spolupracovala s televizí, byla 
taneční show Bailando, kde Aleš 
Smolka, člen Dance 2XS, dě-
lal choreografa Ivě Kubelkové 

a Slávku Molnárovi). Dále taky 
pro fandy tance pořádá worksho-
py, kde se člověk, pokud chce, 
naučí opravdu hodě. Ale určitě 
nejsou tyto workshopy pro ty, co 

nemají nějakou výdrž, protože je 
to tam docela makačka :)

U nás má Dance 2XS cel-
kem 10 členů: Ivana Hannicho-

vá, Linda Rančáková, Renáta 
Hostinská, Martina Pirná, Peter 
Dolinajec, Sabina Škodová, Aleš 
Smolka, Vahe Akopjan, Tomáš 
Simon, Veronika Ladzianská.

Dance 2XS je určitě jed-
nou z nějlepších tanečních sku-
pin na světě. ■

Kateřina Blažková

Úžasní tanečníci: DANCE 2XS
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Tehdy bylo opravdu moc 
hezky, takový pohodový 
jarní den.
Zřejmě jsme měli oba stej-

nou myšlenku a vyrazili do parku 
na brusle... kdo ví, jak to vlastně 
bylo...

Ovšem nikdy nezapomenu 
na to, jak jsem se najednou ocit-
la na zemi. Koukala jsem po par-
tiče kluků hrajících fotbal a úplně 
jsem přestala vnímat okolí. A na-
jednou prásk! Do někoho jsem 
vrazila. Nebo ten dotyčný vra-
zil do mne, protože také nedá-
val pozor? To byla otázka... Ale 
nebyla vůbec důležitá, důležité 
bylo to, že jsem se srazila právě 
s tebou...
„Jsi v pohodě?“ ptal ses ustara-
ně a pomáhal mi na nohy.
„Jo, díky.“ nemohla jsem odtrh-
nout oči od těch tvých.
„Moc se omlouvám, asi jsem 
nedával pozor na cestu,“ usmál 
ses.
„Ne, to já bych se měla omluvit. 
Na cestu jsem určitě já nedávala 
pozor.“ Úsměv jsem opětovala.
„Tak jsme se omluvili navzájem 
a jsme si kvit. Já jsem Šimon,“ 
představil ses mi a podal ruku.
„Já Zuzka.“

A takhle jsme se vlastně 
seznámili. I když to při té srážce 
odnesl můj loket, jsem za ni moc 
ráda.

Potom jsme v parku jezdili 
už spolu. Povídali jsme si, smáli 
se a mi bylo opravdu moc hezky. 
Vždycky jsem se styděla s ně-
jakým neznámým klukem dát 
do řeči, ale s tebou to bylo jiné. 
Nakonec jsme si vyměnili i čísla, 
domluvili se, kdy se zase sejde-
me, a odešli každý svou cestou 
domů...

Nemohla jsem tomu vše-
mu uvěřit. Myslela jsem, že se 
mi to snad zdá, ale byla to sku-
tečnost. Venku jsme spolu trávili 
snad každou volnou chvíli a bylo 

to opravdu moc fajn. Chodili jsme 
i do kina, kde to bylo bezkonku-
reční. Hlavně ta naše popcorno-
vá válka! Pamatuješ? :)

Čas plynul hodně rychle 
a zjistili jsme, že se už známe 
skoro dva měsíce. Bylo to oprav-
du k neuvěření. 
„Dva měsíce... poměrně krátká 
doba,“ prohlásila jsem.
„Taky se mi zdá. Měl jsem takový 
dojem, že tě znám už celý život,“ 
usmál ses a vzal mě za ruku.

Můj pocit souhlasil s tvým. 
Také jsem si myslela, že se zná-
me déle než dva měsíce...

Když jsme spolu byli opět 
venku, něco mi na tobě nesedě-
lo... Byl jsi takový tichý a měla 
jsem pocit, že mi chceš něco říct. 
Převládal ve mně strach a nejis-
tota, protože jsem se bála, že to, 
co mi chceš řct, nebude nic pří-
jemného...
„Musím ti něco říct, Zuzi,“ koneč-
ně ses odhodlal promluvit.
„Poslouchám...“
„Jsi strašně moc fajn holka, už 
dlouho mi s žádnou holkou ne-
bylo tak dobře,“ pokračoval jsi.
„Vnímám to úplně stejně, Šimo-
ne. Ale už mě nenapínej a řekni, 
co se děje,“ naléhala jsem, pro-
tože strach byl silnější a silnější.
„Nemusíš se bát. Chtěl bych 
ti říct, že jsi moje super kama-
rádka, ale byl bych hrozně rád, 
kdybys byla něco víc,“ vypadlo 
z tebe s nejistým úsměvem.

Nevěděla jsem, co na to 
říct... Usmála jsem se a objala 
tě. Potom jsme se sobě hodně 
dlouho dívali do očí a potom... 
Dostala jsem ohromně sladkou 
pusu.

Tak od toho dne jsme spo-
lu začali chodit a já byla neuvěři-
telně šťastná.

Dny plynuly a mezi námi 
to bylo pořád stejně krásně neu-
věřitelné. Nikdy v životě jsem nic 
podobného nezažila...

Protože nám spolu bylo 
opravdu dobře a měli jsme se 
moc rádi, domluvili jsme se, že 
jeden druhého představíme rodi-
čům.

Tvým rodičům jsem se líbi-
la a byli hrozně rádi, že tě vidí 
po dlouhé době šťastného...

Moji rodiče tě taky přijali 
s radostí. Hodně ses jim líbil.

Potom se naši rodiče chtěli 
poznat navzájem. Nejprve jsme 
z toho měli trošku strach, pro-
tože jsou rozdílní, ale to setká-
ní dopadlo velmi dobře. Padli si 
do oka a stali se z nich přátelé...

Jednoho zimního dne jsem 
se chystala na setkání s tebou. 
Vykoukla jsem z okna a začalo 
sněžit. Usmála jsem se, protože 
sníh mám hodně ráda a vždycky 
jsem se chtěla procházet s ně-
kým, koho mám hodně ráda, 
když sněží.

Už už jsem chtěla vyjít 
z domu, když vtom zazvonila tvá 
mamka a říkala, ať nikam necho-
dím, že se mnou potřebuje mlu-
vit. Vypadala dost usatraně...
„Zuzi, sedni si a poslouchej. Mu-
sím ti něco říct,“ koukala na mne 
s ustaranýma očima, div se ne-
rozplakala...
„Poslouchám. Ale za chvíli se 
mám sejít se Šimonem...,“ pově-
děla jsem jí.
Oči jí zaplavily slzy, které vzápětí 
stékaly po její tváři...
„Víš, se Šimonem se už nikdy 
neuvidíš,“ říkala.
„Prosím??“ nevěřila jsem svým 
uším.
„Ano, slyšíš dobře. Nikdy se spo-
lu už neuvidíte,“ plakala čím dál 
víc.
„Ale co se stalo?? Tak už mi to 
řekněte,“ naléhala jsem.
„Dnes ráno, když šel Šimon 
do školy, tak...“ plakala ještě víc.
„Tak?? Tak co?! Proboha už mi 
to řekněte,“ v hloubi duše jsem 
už asi tušila, co mi sdělí...

Vzpomínka
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„Tak Šimona srazilo auto. A prá-
vě před hodinou na následky 
zranení...“ Tvá máma to nedo-
pověděla, protože se sesypala 
a už jenom plakala a nedala se 
zastavit.
„Ne. Ne! To není možné! To ne-
může být pravda!“ nevěřila jsem 
svým uším a začla taky plakat.

Dlouho jsem nevěřila, že je 
to pravda. Přála jsem si, aby to 
byl jen zlý sen, nic víc!

Jenže všechno pravda 
bohužel byla... Po třech dnech 
od toho, co u nás byla tvá máma 
jsi měl pohřeb...

A teď...po měsíci, co už 
tady se mnou nejsi, sedím u tvé-
ho hrobu a všechno ti to povídám, 
abys náhodou nezapomněl. Měli 
jsme se rádi, milovali se a já ne-
chci, abys na mne zapomněl...

Zbyly mi po tobě něja-
ké věci a hodně moc fotek, ale 

to nejvzácnější, co mi po tobě 
mohlo zůstat, je vzpomínka. 
Vzpomínka, kterou mi nikdy ni-
kdo na světě nemůže vzít. Už 
navždy budeš v mém srdci.

Miluju Tě... ■

Kateřina Blažková

Tak a je to tady - už zvoní 
budík, abych vstala... Bu-
dík nezvoní! Vesele si uka-

zuje půl osmé a já na něj ještě 
veseleji dál hledím. No, upřímně, 
spíš zírám. Dobře, dobře, musím 
zachovat klidnou hlavu, což není 
takový problém, protože si ještě 
plně neuvědomuju vážnost si-
tuace.  Otervřu skříň, popadnu, 
co mám po ruce, navléknu to 
na sebe a úspěšně to zase sun-
dám, protože oblékat si kalhoty 
na pyžamo vážně není dobrý ná-
pad. Strhnu ze sebe pyžamo, ho-
dím ho do kouta  a letím pro škol-
ní batoh. Vlastně ne! Nejdřív 
musím do koupelny, plácnu 
se do čela. Pak se do čela 
praštím, protože mi někdo 
naprosto nečekaně posta-
vil do cesty dveře, takže 
do koupleny dorazím mír-
ným motáním za vytrvalé-
ho klení. Vypotácím se bez 
dalších nesnází a zoufale 
pohlénu směrem k časomě-
řiči - 7:35. Fajn, to se ještě dá, 
tak přijdu později, svět se nezbo-
ří. Prostě se vymluvím, že mi ne-
jel bus, nebo tak... Tak,  svačinu, 
pití, bundu a můžu jít. Vezmu si 
boty a jdu se obout s pocitem, 
že jsem to aspoň nějak vychyta-
la. „Hodím tašku na záda a jdu“, 
řeknu si pro sebe a zašátrám 
rukou v podezřele volném pro-
storu. Chjo, to bych jí nesměla 

zapomenout v pokoji... Vyřítím 
se jako střela přes celý byt s jas-
ným cílem. Myslím, že v tenhle 
moment bych už byla shopná 
chodit přes mrtvoly- přes mrtvoly 
klidně, jen když mi cestu skřížilo 
odhozené pyžamo, jsem to neu-
stála a natáhla se jak široká, tak 
dlouhá. 

Zabouchnu dveře. Přivo-
lám výtah, ten ovšem nepřijíždí, 
takže letím po schodech. Vyra-
zím domovní dveře i s domovní-
kem - omluvu pošlu později.  Do-
sprintuju na zastávku a zvesela 

zamávám autobusu, který právě 
odjel. Ale co, to není takový pro-
blém, za tři minuty jede další. 
Nasednu tedy do něj a začnu 
přemýšlet, do čeho jsem si to 
vlastně sedla. Nechci to vedět! 
Ne!

Celou jízdu se intenzivně 
uklidňuju, že mám dlouhou bun-
du a nikdo si ničeho nevšimne, 
když se sundá. Tak jako tak 
vystoupím z autobusu celá 

nervozní a taky patřičně na-
štvaná a vydám se svižným 
krokem směr škola. Lou-
že nelouže, bláto nebláto 
- a vypadám podle toho. 

Vyběhnu schůdky před 
školou, vezmu za kliku 
a otveřu. Nic. Potáhnu. 
Nic. Zacloumám. No 
prostě nic... Už toho 
mám dneska dost, 
nejdřív ranní shon 
a teď mě ještě nepůstí 

do školy? Vlastně, proč 
by měli, když je neděle. 

Neděle. A já jdu do školy, 
což je uplně normální, sa-

mozřejmě.
Po patřičném záchvatu 

smích se vydám domů s jas-
nou úvahou o teplé posteli a no-
vém začátku nepovedeného dne. 
Stihnu autobus, omluvím se do-
movníkovi, dojedu výtahem, ote-
vřu si dveře... Bezvadně, klíče už 
mám v zámku - ovšem z vnitřní 

Den blbec

strany... ■ Šárka Marszálková
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Historie
Žížala jako taková nepo-

chází ze Země, ale z Jupite-
ru. Byly totiž objeveny pevné 
a naprosto doložitelné důkazy 
o schopnostech všech organis-
mů Jupiteru, zmíním se však 
prozatím pouze o jednom, a to 
je schopnost regenerace a se-
be-obnovy – laicky řečeno je to 
děj, který nastává po zranění 
či odejmutí tkáně živé-
mu organismu z Jupiteru. 
Nastane totiž kdykoliv, i 
přes nevyhovující pod-
mínky dorůstání, až na 
původní velikost. Tento 
jev jsme pozorovali u „ta-
semnice“ (tedy tasemnice 
jupiterských podmínek). 
Tamní „tasemnice“ dorůs-
tají úctyhodných délek až 
29 m při průměrné šířce 
19 cm. Počítáme i s rela-
tivní chybou měření, což 
je přibližně 4,6215%. Tyto 
organismy jsou taktéž pa-
razitické, stejně tak jako 
tasemnice našich podmí-
nek, ale dokáží se samy 
přemístit a vklouznout do hos-
titele. Z historických pramenů 
bylo zjištěno, že první exemplá-
ře se na Zemi objevily asi před 
1,694 mil. let při jednom z při-
stání hupniské (již dávno zaniklá 
civilizace) výzkumné lodi Explo-
rer (volně přeloženo s pomocí 
Česko-Hupniského slovníku, 
54.vydání, Praha: Kentus, 1999). 

Beztížné podmínky se na „ta-
semnici“ projevily ztrátou hmot-
nosti, délky a taktéž i šířky, ale 
ne ve stejných poměrech. Další 
změny pravděpodobně nastaly 
v psychice tohoto organismu a 
stal se z původního endopara-
zita „exoparazitem“. Ne úplně 
v tom pravém slova smyslu, je-
likož začal navazovat symbiózy 
a být prospěšný hostiteli. Vznikl 
tedy praobot. Tento praobot se 

dostal na Zemi přisán na povr-
chu lodi, jejíž jméno bylo již dříve 
zmiňováno. Na Zemi v této době 
nebylo nalezeno moc pozůstat-
ků, ale před nedávnem Alfa tým 
našel nové kosterní pozůstatky, 
které naši teorii pouze potvrdily, 
byly to pozůstatky právě onoho 
obota. Toto zvíře byl ale stále 
ještě parazitický organismus, tu-

díž bylo nutné najít si „hostitele“. 
Tím se stalo zvíře, o němž toho i 
přes veškerou snahu našich nej-
lepších badatelů moc nevíme, 
našly se prozatím pouze koster-

ní pozůstatky hlavy, zvíře 
dostalo pro její charak-
teristický tvar jméno lon. 
Podle nástěnných maleb 
v afrických jeskyních se 
dá soudit přibližné chová-
ní obotu. Jakmile Explorer 
dorazil na planetu Zemi, 
obot se pustil (toto zachy-
tává 1. dějství nástěnné 
malby s pořadovým čís-
lem 75231), chvíli se sna-
žil fungovat bez jakékoliv 
symbiózy, ale usoudil (asi 
po 12-12,1 minutách), že 
je toto příliš obtížné. Vy-
bral si proto co největší 
dostupné zvíře (jeho úmy-
sl byl naprosto zřejmý) 
a asi po 4-4,6 minutách 

analyzování „hostitele“ padla 
volba (berte pouze jako slovní 
obrat, tento tah byl dlouho, asi 
4-4,6 + 12-12,1 minut promýš-
len) na lona. Nyní se dostáváme 
až do 3. dějství nástěnné malby 
s pořadovým číslem 75231, do 
doby kdy byly oba organismy 
pevně spojeny, jelikož 2.dějství 

Teorie zrodu, vývoje a 
výskytu žížal

Žížaly jsou největší maloštětinatci a jsou, společně s pijavicemi, nejznámějšími 
kroužkovci. Klasické systémy je umístily do řádu Opisthopora, podle kladistického 
přístupu jsou řazeny do podřádu Lumbricina (řád Haplotaxida). Žížala patří do ži-
vočišné říše, třída bezobratlých, řád členovců, podřád kroužkovců. Toto zařaze-
ní je ovšem pouze z důvodu nevědomosti. Daleko příhodnější by bylo zařazení 
do obratlovců(!), savců, chobotnatců, slonů…respektive do jejich jakési subtřídy 
- pozůstatků slonů. Věřím, že po přečtení následujících řádků, toto každý uzná.

Lon
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nástěnné malby s pořadovým 
číslem 75231 zkrátka chybí. Ten-
to výjev popisuje tři nově vzniklá 
zvířata: Chobot sloní (název cho-
bot byl odvozen od „hos-
titele“), Slon chobotnatý 
(název slon odvozen od 
symbiotického organis-
mu) a žížala (název vznikl 
složením původních slov). 
Žížala vznikla z přebyteč-
ného materiálu chobotu 
(přebytečný v tom smyslu, 
že kdyby zůstal na svém 
místě, nebyl by obot a lon 
spojen naprosto dokona-
lým tvarem). Její velikost 
byla přibližně poloviční 
proti těm, co vídáme po 
dešti.

V době ihned po his-
toricky prvním spojení 
obotu a lona nebylo žížal 
mnoho, podle dochova-
ných jeskynních kreseb 4. dějství 
s pořadovým číslem 75231 asi 
pouze 24 jedinců, ale ti se vlivem 
příznivých klimatických podmí-
nek začali veleúspěšne mitoticky 
množit. Nejvíce jim svědčilo vlh-
ko a deštivo, kdy nabrali jakousi 
tu vlhkost a dokázali ji metamor-
fovat na část své tkáně.

Současnost
V dnešní době se žížalám 

velice daří dokonce i přes fakt, že 
už po několik století se na naší 
planetě žádná žížala neděli-
la. A teď, jak se hovorově říká, 
k „jádru pudla“. Žížaly se na naši 
planetu dostávají (podle jiných 
teorií, které s mou divergují, 
dokonce tak i na jiné planety) 
pomocí deště a interdimenzio-
nální díry, která vzniká v tropo-
sféře ve výšce asi 17-17,5 km 
a to vždy pouze nad pevninou 
za podmínek, že vlhkost je vetší 
než 96,78%. Tedy v této výšce, 
jak známo, se tvoří oblačnost 
a to je vlastně ona vlhkost, která 
je potřebná k vytvoření interdi-
menzionální díry. Jakmile se díra 
vytvoří, začne se část oblačnos-

ti ztrácet v ní (to díky její semi-
permeabilnosti ze strany jedné) 
a oblačnost se začne sytit zá-
rodky žížal (díky permeabilnosti 

ze strany druhé), které mají veli-
kost cca 0,04x10-37, což, uznejte 
sami, je opravdu málo. Jakmile 
kapka s takovýmto zárodkem 
dopadne, rozbije se zárodečný 
plášť, a žížala „nabobtná“ – vyvi-
ne se do dospělosti bez jakého-
koliv předchozího vývoje. Tento 
děj ještě není zcela objasněn, 
ale má se za to, že žížaly tuto 
schopnost získají během poby-
tu, resp. přesunu dírou. Šance 
na vznik žížaly je ale v poměru 
k počtu kapkek velmi malá, od-
haduje se na 1:1,3-1,5 ml, což 
je naše jediná záchrana, neboť 
bez tohoto faktu by naše planeta 
byla zaplavena žížalami.

Vraťme se ale k interdi-
menzionálním dírám. Tyto díry 
nevznikají všude po světě se 
stejnou intenzitou, průchodnos-

tí a četností. Je dokázá-
no, že lépe se jim daří 
nad oblastmi mírného 
pásu. Zde ovšem musíme 
připomenou jednu, která 
je otevřená téměř vždy 
a je nad vodní plochou 
a hlavně je naprosto per-
meabilní pro hmotné body 
„cestující“ z náší plane-
ty a semi-permebilnosti 
z jiné dimenze-je praktic-
ky opak emdíry, kterou se 
sem žížaly dostávají. Je 
nad oblastí Bermudské-
ho trojúhelníku a tím spo-
lehlivě vysvětluje záhady, 
jež se k němu vztahují. 
Teoreticky je i možné, že 
při průchodu např. leta-

dla se z něj stane (t)rup, (k)řídla,
(m)otor atd…

Závěr:
• Žížala vznikla někdy před 
1,694mil. let jako přebytek ar-
chaického obota, který je přímým 
nástupcem jupiterské „tasemni-
ce“ (tamních poměrů), z čehož 
vyplývá, že i ona má schopnost 
pokročilé regenerace;
• Její rozměry podobné dnešním 
při dešti;
• Nejvíce jí svědčí vlhko až deš-
tivo;
• Potrava:

- V minulosti její potravou 
byla prakticky jen flora,  

- V současnosti přibyla 
i fauna, zejména pak krtčí prsty, 
které s radostí okusuje;
• Dožívá se: 

- V minulosti to bylo asi 12-
13 dnů 

- V současnosti je to pro-
měnné - od konce jednoho 
po začátek druhého deště. ■

Ondřej Dvořák

Slon
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Jednou jsem tak seděla 
při hodině francouzštiny, 
venku sluníčko, nádherné 

počasí a já zavřená v miniatur-
ní třídě vydýchaného vzduchu, 
kde se každý modlí, ať už je ko-
nečně odpoledne. Říkala jsem si, 
jak by teď bylo skvělé být doma 
nebo někde venku s přáteli ležet 
v trávě a užívat si slastné „nic 
nedělání“. Z toho snění mě vy-
rušilo nějaké cvičení v učebnici, 
které se akutně dožadovalo mé 
pozornosti. Otráveně jsem se 
začetla mezi řádky a mou pozor-
nost upoutalo slovní spojení „une 
grosse journeé“. Pro francouz-
štináře je určitě snadné přeložit 
si, co to znamená, pro ostatní je 
to v doslovném překladu „tlus-
tý den“. Samozřejmě, že žádny 
tlustý den neexistuje a normálně 
to znamená nabitý den, ale proč 
všechno převádět do srozumi-
telné řeči? Vždyť je to nuda. In-
spirovalo mě toto pouhopouhé 
spojení k tomu, abych si v hlavě 
vykreslila svůj „tlustý den“. 

Co si před-
stavíte pod pojmem 
„tlustý“? Starou paní 
s povislým poprsím, 
překypujícími boky 
s legračním účesem 
a s vypaseným jezev-
číkem na vodítku? 
Nebo tlusté maso, 
které nám dávají v jí-
delně a vždy se trefí 
do dnu, kdy umíráte 
hlady? Nebo pěti-
setstránkovou knihu, 
kterou musíte přečíst do příští-
ho týdne, abyste oslnili profe-
sora literatury a vyždímali z něj 
co nejlepší známku? Já si teda 
barvitě představuju slečnu, kte-
rá váží 50 kilo, její pánevní kosti 
se rýsují přes její bělostnou kůži, 
jako by se měly v sekundě pro-
trhnout na povrch. Ta slečna stojí 
před zrcadlem ve spodním prá-

dle, prohlíží se ze všech stran, 
s panikou se chytá za svou kůži 
na břiše a v mysli jí brobíhá ta 
nejhloupější myšlenka na světě: 
„Jsem tlustá! Musím zhubnout. 
To je tím, že jsem si dala dnes 
ten salát se sýrem. Já věděla, že 
si mám dát jenom ten s olivovým 
olejem.“ Abyste to nechápali 
špatně, nejsem žádná ta slečna, 
která se omezuje v jídle a děsí se 
každého svého kila. Dlouho jsem 
razila heslo: „Však co, okolí si 
zvykne.“ A stále u něj zůstávám. 
Rozhodně si nemyslím, že ta 
slečna, kterou jsem vám popsala 
je tlustá. Proboha, poslala bych 
ji na vykrmení v minutě. Ale když 
se řekne slovo „tlustý“, opravdu 
se mi zjeví před očima ty hloupé 
slečny, které drží nesmyslné di-
ety, ničí si zdraví a odpírají si ta 
nejlepší jídla světa. Ale teď jsem 
zašla někam, kam jsem zrovna 
nechtěla. Když jsem si prostě 
představovala svůj „tlustý den“, 
inspirovala jsem se těma holka-
ma, okolím a jídlem. 

Nápady se mi v hlavě hem-
žily. Strašně jsem si přála mít 
takový tlustý den a chtěla jsem, 
aby ho měli všichni ostatní. Byl 
by to takový zábavný svátek, ne 
nějaké trapné Velikonoce a po-
dobně. Nikdo by se nestresoval, 
nemuseli bychom chodit do prá-
ce a do školy, měli bychom celý 
den volno a užívali si. Ale abych 

nezapomněla na hlavní podsta-
tu dne. Všichni bychom jedli ta 
nezdravá jídla, před kterýma nás 
varují časopisy „Zdraví“ a „Di-
eta“. Proč bychom si nemohli 
dopřát všichni to, co si v duchu 
zakazujeme, abychom si nezka-
zili postavu? Vždyť je to nád-
herná představa celý den hřešit 
bez výčitek svědomí. Pojďme se 
přecpávat všemi těmi dobrotami, 
co nabízejí fast-foody, restaura-
ce, bufety a cukrárny. Začněme 
fantastickou snídání u McDonal-
da s kelímkem napěněného latté 
a k tomu muffin nebo senzační 
koblihu s famózní polevou a ba-
revným sypáním.  Na cestu len-
tilkové McFlurry(já vím, že mno-
hem z vás má raději nesquikové, 
ale s lentilkama to budete mít 
navíc krásně barevné) a nezdra-
vý maratón může začít. Nevím, 
v kolik obvykle vstáváte, ale já, 
když mám tu možnost, nevylé-
zám z postele před desátou. Tak-
že ze snídaně bych hned mířila 
na oběd. Ale ranním ptáčatům 

bych určitě doporu-
čila ještě před obě-
dem zastávku v pe-
kárně na slaninový 
rohlík nebo croissant 
s párkem (přechod 
ze zmrzliny na slaný 
oběd pro vás bude 
mnohem snadnější 
než pro mě). Ale ne-
ztrácejme zbytečně 
čas, žaludek si žádá 
oběd a  KFC je tou 
nejlepší volbou. Ku-

řecí křidélka s křupavoučkou 
kůrkou a bramborovou kaší je 
krásná alternativa, jak si tlustý 
den co nejvíce užít. Pro ty z vás, 
kdo kuřátka moc nemusí (chápu, 
taky je po jedné žaludeční přího-
dě nemusím), je ideální tortilla 
a k tomu hranolky. Jako dezer-
tík si poručte tiramisu a v bříšku 
budete mít jako v pokojíčku. Kdo 

Tlustý den
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si neodepře po obědě kávičku? 
Klidně si ji dejte a nejlépe při-
dejte pár pytlíčků cukru navíc. 
Takový „výživný“ oběd by se měl 
někde strávit. Ideální by bylo si 
jít hodit šlofíka, ale „multisino-ki-
nestar“ taky není špatné. Odpo-
lední siesta je zcela na vás, ale 
nutně vás žádám, nedělejte žád-
né sportovní aktivity. Po takovém 
množství jídla, jako jste dneska 
snědli a ještě sníte, budete hub-
nout ještě půl roku potom, takže 
si tím dnešek nekazte. No, ale 
kam zajít na svačinku? Chtělo 
by to zase něco sladkého, ať do-
přejeme našim chuťovým buň-
kám nějakou slast. Jistě, už to 
mám. Cukrárna. Hory dobrého 
jídla, které navíc i dobře vypadá. 
Šlehačka, želé, piškot, máslové 
krémy, čokoláda, to je to, po čem 
naše srdce prahnou (teda, to 
moje by vynechalo tu šlehačku). 
Výběr máte pestrý, tak vybírejte 
a jezte dokud nebudete plni až 
po hltanovou příklopku (nebo hr-
tanovou?). Pak následuje něja-
ké to „rendez-vous“ s kamarády, 

které skončí v ne-
daleké pizzerii. Po-
ručte si tu nejlepší 
a největší pizzu, 
přidejte porci sýra 
a kukuřice navíc. 
K tomu popíjejte 
„stvořitelku zubních 
kazů“ Coca-Co-
lu nebo nějaké to 
pivko, frisco a dal-
ší nápojem s extra 
porcí cukru. Na pe-
níze se neohlížejte, dneska platí 
stát. A to se přece musí využít, 
ne? 

Je mi jasné, že doktoři by 
ze mě rozhodně radost neměli. 
Dietologům by se hrůzou ježily 
vlasy. Slečny, které si hlídají po-
stavu a anorektičky by mě proklí-
naly a na žebříčku nejvíce nená-
viděných lidí bych stála na první 
pozici a za mnou by bylo dlouho 
prázdno. Vašim váhám by se 
po tlustém dnu ručička varovně 
posouvala k vysokým číslům. Váš 
záchod by Vám nejspíš vystavil 
kartu VIP pro časté návštěvy. Ale 

neděste se, žádný takový den 
neexistuje a v dohledné době ani 
existovat nebude (i když, mohla 
bych to zkusit poslat prezidento-
vi na Hrad, možná by to v Česku 
zavedl). Každopádně si užívejte 
jídla, jak nejvíc můžete, a neděs-
te se každého faldíku. Na světě 
jsou přece mnohem důležitější 
věci. 

Užívejte si jaro a sluníčko 
a já si zase budu užívat svou 
báječnou představu o tlustém 
dni. ■

Jana Lichá

A skutečně je. Bude to už 
rok. Není takový jak ostat-
ní. Je jiný-výjimečný. Když 

není nejlíp, vím, že se na něj 
můžu spolehnout. Dodává mi tak 
pěkný pocit jistoty a klidu. Mys-
lím, že když bude se mnou, tak 
se všechno v pořádku zvládne. 
V kritickém okamžiku nikdy ne-
zklame, naopak se o mě posta-
rá. Je na něj doopravdy spoleh 
a jsem za něj neskutečně vděč-
ná. 

Navíc je moc hezký. A ne-
myslím si to jen já. Například 
předevčírem, když jsem s ním 
šla po ulici, očima chtivýma se 
za ním otočila mladá slečna. Ja-
koby mi ho chtěla vzít. Ale ne, to 
se nestane. Je jenom můj.

Naneštěstí jsem ho už má-
lem jednou ztratila. V tramvaji. 
To jsem mu úplně zapomněla 

věnovat pozornost. Kolem byla 
spousta mladých dívek, které ho 
jistě chtěly mít jen pro sebe. Po-
řád se na něj koukaly a dlouze si 
ho prohlížely. Nebylo mi to moc 
příjemné. Byla jsem z toho ner-
vózní a nesvá, a tak tam s nimi 
málem zůstal samotný. To by do-
padlo. Kdybych si to na poslední 
chvíli neuvědomila, tak by urči-
tě skončil v náručí jedné z nich. 
Od té doby si ho pořádně hlídám. 
Je mi totiž jasné, že je o něj jistý 
zájem. Chvilka nepozornosti by 
mě o něj mohla navždy připravit. 
Takže raději už neponechávám 
nic náhodě.

Má schopnost dobře ustát 
i dosti nepříznivé podmínky. Je 
to až neuvěřitelné, jak moc je 
odolný. U ostatních jsem se s ta-
kovou spolehlivostí dosud nese-
tkala. Nenechá se zkrátka jen tak 

něčím sfouknout. To se mi moc 
líbí. Myslím, že právě tato vlast-
nost je mnohem důležitější, než-
li otázka toho, jak vypadá. Ano 
přiznávám, vzhled není zcela 
zanedbatelný. Avšak pokud vám 
dokáže nabídnout již zmiňovaný 
pocit bezpečí a pohody, čert vem, 
jestli má menší chybky na kráse. 
Ale on má obojí. A možná proto 
ho mám tak v oblibě.

Zatím jsem s ním naštěstí 
nezažila nějakou velkou smršť. 
Je pravda, že minulý rok byl cel-
kově klidný a bez mráčků. Dou-
fám jen, že tento rok tomu bude 
nejinak. Ale kdyby se náhodou 
objevily i nějaké ty větší bouřky, 
pevně věřím, že to můj růžovou-
čký puntíkovaný deštník velmi 
dobře ustojí. ■

Veronika Stroupková

S ním je všechno jiné
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Příběh Barbie

„Hele, tam ta holka vpra-
vo, to je ale barbína, 
co?“ „No jo, strašná 

fiflena…“ I takhle může vypa-
dat rozhovor dvou kamarádek 
popisujících holku odbarvenou 
na blond, s tunou „mejkapu“ 
a růžovým tričkem. Slovo „bar-
bína“ nám naprosto zevšednělo, 
ale jak vůbec vznikla ta, od které 
ho odvozujeme? Dámy a páno-
vé, přivítejte panenku Barbie! 

Kdo ji vymyslel, 
kdy a kde???

Možná vás to překvapí, 
protože většina lidí včetně mě 
by tipla, že tato panenka po-
chází z USA, a dokonce to tvr-
dí i mnoho internetových zdro-
jů. Ale ve skutečnosti se Barbie 
narodila v Německu. Psal se rok 
1952 a první se objevila jako ko-
miksová postava v německých 
novinách Bild Zeitung (=obrazo-
vé noviny); její tvůrce měl nápad 
vytvořit do komiksu sexy a přitom 
nevinnou dívku s tváří andílka. 
Pojmenovali ji Lili (ano, je to tak, 
Barbie není její původní jméno 
-proč se vlastně jmenuje Barbie 
se dozvíte za chviličku!), a pro-
tože Lili měla obrovský úspěch, 
rozhodly se noviny vyrobit ji jako 
panenku –jako dárkový před-
mět pro zákazníky. Noviny proto 
požádaly o spolupráci výrobce 
hraček Rolfa Haussera, kterému 
se velmi líbila myšlenka vyrobit 
dospělou panenku s ženskými 
křivkami, a tak projekt přijal. Lili 
byla jedinečná tím, že všechny 
panenky té doby byly miminka 
nebo děti, nikdo zatím nevychá-
zel z podoby dospělého. Roku 
1955 se začala Lili prodávat a byl 
o ni šílený zájem. Panenka, která 
je moderní ženou, má pohyblivé 
nohy a ruce a dokonce se jí dá 

o b l í k n o u t 
nepřeberné 
m n o ž s t v í 
moderního 
ob lečen í - 
od spole-
č e n s k ý c h 
šatů po ly-
ž a ř s k o u 
k o m b i n é -
zu- to byla 
p r o s t ě 
bomba! Mi-
mochodem 
to oblečení 
p ů v o d n ě 
v y r á b ě l a 
Haussero-
va tchýně. 
Lili se stala 
populární po celé západní Evro-
pě a Hausserova firma dokonce 
nebyla schopna jich vyrábět dost 
na to, jak velká byla poptávka.

Proč se tedy dnes pa-
nenka jmenuje Barbie

a vyrábí ji americ-
ká firma Mattel??? 

Příběh pokračuje: 
Roku 1956 jela na do-
volenou do Švýcarska 
Ruth Handlerová se 
svým manželem Ellio-
tem a dětmi Barbarou 
a Kenem. Jestli už teď 
vidíte spojitost mezi jmé-
ny dětí a dnešní panen-
kou, uvažujete správným 
směrem! Ruth a Elli-
ot byli totiž zakladateli 
americké firmy Mattel. 
Když si Ruthina dcera 
Barbara všimla panenky 
Lili ve vitríně hračkář-
ství a ukázala ji matce, 
Ruth si okamžitě uvědo-
mila, jak skvělé by bylo 
začít něco podobného 

prodávat v Americe. Panenku 
si koupila a odvezla si ji v kufří-
ku domů. Poté pověřila své za-
městnance, ať najdou někoho, 
kdo by byl schopen začít vyrábět 
podobnou panenku ve velkém. 
Poté, co byly dokončeny finální 
úpravy a panenka dostala nové 
jméno Barbie, jak už asi tušíte, 
po Barbaře, byla tato fenome-

- pAnenky, která nestárne
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nální hračka roku 1959 vyslána 
do amerických obchodů.

Kdy vznikl Ken?
Ken vzniká 2 roky po Bar-

bie roku 1961, a jak je napsá-
no na internetových stránkách 
Mattela, je to Barbiin „one and 
only boyfriend“. Jak romantické! 
Ve skutečnosti by to měl být spíš 
její bratr, protože je pojmenován 
po Barbařině bratrovi Kenovi, že 
jo. 

Barbie….
• Je 29 cm vysoká.

• Má vlastně už 48 let, i když 
na to zdaleka nevypadá.
• Mattel se jí dokonce snažil dát 
osobnost - její celé jméno je Bar-
bara Millicent Roberts, pochází 
z Wisconsinu, její rodiče jsou 
George a Margaret Robertsovi, 
studovala na High School in Wil-
lows… (sranda, co?)
• Byla už zdravotní sestrou, lé-
kařkou, baletkou, módní návr-
hářkou, sjezdařkou, pilotkou, 
byla členkou hasičského sboru, 
prodavačkou i hráčkou basebal-
lu. Byla dokonce kosmonautkou 
dřív, než Neil Armstrong vystou-

pil na Měsíc.
• Má dnes mnoho příznivců i od-
půrců, odpůrci jí vyčítají napří-
klad to, že svými naprosto ne-
reálnými mírami vštěpuje ideál 
vychrtlosti už malým holčičkám 
(něco na tom je), pro některé se 
stala životním vzorem a které se 
snaží co nejvíce vypadat jako 
ona. (fakt cvoci, jsem o tom vi-
děla naprosto šílený dokument, 
jak dvě ženy šly na asi 10 plastik 
jenom proto, aby se jí co nejvíc 
podobaly- nedoporučuji…) ■

Jaroslava Kořená

S paní profesor-
kou Drnovskou, která 
dostala cenu za nejlep-
ší pojetí červeného dne, 
dokonce psali slohovku 
na téma Červený den. 
Prostě dokonalé. Další 
úžasné třídy byly 3. D 
a tercie A, které obsadily 
druhé a třetí místo. V 3. 
D měli např. na plátně 
červenou plochu (mají 
ve třídě data-projektor) 
nebo třídnici v červených 
deskách. V III. A byli taky 
skvěle červení, dokonce 
měli kluky v červených 
sukních! Všude po učeb-
ně byly červené třásně 

včetně uka-
z o v á t k a , 
kterým zrov-
na jedna 
s t u d e n t k a 
ukazova la 
na mapě. 
V této třídě 
jsme narazili 
také na nej-
červenější-
ho profeso-
ra (profesoři 
byli hodno-

ceni tajně ;o)) a tím byl pan pro-
fesor Hlavatý, který měl i vlož-
ky v botách červené. (uznejte 
sami, že to je nepřekonatelné… 
;o)) V 2. C na nás po přícho-
du házeli kousíčky červeného 
krepáku, v dalších třídách byly 
vzadu roztažené červené dešt-
níky, na lavicích červené ubrusy 
apod. Spousta tříd byla vynikají-
cí a kdybychom mohli, oceníme 
je všechny! 

Bude něco další-
ho podobného?
Bude! Ale tentokrát se 

o tom bude hlasovat. Ve ves-
tibulu bude umístěna krabice 
s nápisem „Akční den“, budou 
vyhlášeny tři návrhy na další den 
(nemusí se jednat pouze o dny 
barevné, klidně může být den 
např. elegantní, šílených účesů 
apod.) Ten, kdo bude chtít, bude 
moct hlasovat do této krabice, 
výsledky hlasování pak budou 
vyhlášeny. Pokud o „akční den“ 
bude zájem, mohl by být zhruba 
jednou do měsíce.

Jinak samozřejmě pokud 
byste chtěli zorganizovat něco 
podobného sami, klidně mů-
žete, kreativitě se meze nekla-
dou! ;o) ■

Červený den
(pokračování ze strany 1)

Jaroslava Kořená
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Nejdřích bych řekl k výsta-
vě něco celkově. SPORT 
Life se zrodil na sklonku 

tisíciletí na Vysočině a původně 
šlo o akci určenou výhradně ob-
chodníkům s koly a cyklistickým 

náčiním. Časem všek transfor-
moval na plnohodnotnou verzi 
veřejnosti otevřeného veletrhu. 
De facto se jedná o takovou čes-
kou vezi EuroBike, který je pořá-
dan v Německu. Letos společně 
s koly byly vystavovány potřeby 
pro outdoor a fitness. Dva pavi-
lony byly také věnovány boatin-
gu a caravaningu.

Využiji faktu, že jsem se 
tohoto polulárního brněnského 
veletrhu, určeného pro sprtovní 
nadšence, zúčastnil jako vystvo-
vatel a tak nějak vám přiblížím 
atmosféru celé akce. 

Kdyby celá výstava začala 
o den dříve, tak by náš stánek 
zel prázdnotou... proto středa 
strávená na dílně byla poně-
kud, ehm, hektická. Stánek jsme 
stavěli podle hesla „lepší pozdě 
nežli později“ až po zahájení 
prvního vystavního dne. Naše 
vystavovací plochy plně zabíra-
ly tandemy a tříkolky, stavěné 

zejména na rámech od Mrázka, 
se kterým jsme měli to štěstí 
společně vystavovat. O kousek 
dál stál stánek České Mountain-
bikové asociace (ČeMBA), kam 
jsme chodili pomlouvat podmín-

ky pro bajking v Česku, a hned 
za rohem byla postavena trať 
pro mistrovství ČR v trialu. Ne-
budu se rozepisovat o tom, jaké 
všechny značky zde byly, spíše 
napíšu něco o těch zajímavěj-
ších. Stalo se skoro pravidlem, že 
každý výrobce, který to myslí jen 
trochu vážně, má na stánku je-

den kousek taky v karbonu. Prv-
ní zajímavost stojící za zmínku: 
nově se dva výrobci kol v Čes-
ku dostali s hmotností horského 
kola pod 9 kg (4EVER a Amulet), 
oba rámy jsou ze scandia a je 
nepochybné, že na vývoji praco-
vali společně. Další věcí, která 
mi utkvěla v hlavě, je množství 
vystavovaných celoodpružených 
kol. Tento fakt jenom potvrzu-
je dlouhodobě předpokládanou 
migraci bajkerů k celopérům. 
Zvláště krásné kousky se skvěly 
na stáncích Santa Cruz, Marinu 
nebo legendární kanadské znač-
ky Rocky Mountain. Některé baj-
ky mohli návštěvníci vyzkoušet, 
například, kdo si nechal ujít jízdu 
na celokarbonovém závodním 
SCOTTu, může jen litovat. Sa-
mozřejmě ne všichni vystavova-
telé byli příjemným překvapením. 
Když vynechám ty, od kterých se 
ani moc nečekalo, tak stánek Au-
thoru, postavený na nesmysleně 
velkém prostoru bez jakékoli 
inovatovnosti, přinesl lehké zkla-
mání. To samé se dá říct o Kel-
ly‘s a dalších. Samozřejmě ne-
vystavovala se jen horská kola, 
ale i silničky, o kterých se však 
jako správný bajker vyjadřovat 

SPORT Life 2007
8-12.11.2007
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Jako doprovodný program se 
na letošním veletrhu SPORT Life usku-
tečnilo finále světového poháru v boulde-
ringu. Bouldering je odvětví sportovního 
lezení. Na rozdíl od něho ale lezci řeší 
problémy na nízkých balvanech nebo 
skalách a bez lana (padají na speciální 
matrace). Závody se kvůli regulérnosti 
lezou na nízkých umělých stěnách, tak, 
aby si závodníci předem problémy ne-
mohli nazkoušet.

Letošní světový pohár v Brně vy-
hrál rus Dmitry Sharafutdinov, druhý 
skončil rakušan Kilian Fischuber a třetí 
francouz Stephane Julien. Kilian vyhrál 
celkově sérii Světového Poháru, mezi 
ženami byla celkově nejelpší Juliette Da-
nion, která vyhrála  i tento závod. Z na-
šich byl nejlepší Martin Stráník (šesté 
místo), který má sedmnáct let a o den 
později vyhrál Mistrovství České Repub-
liky, které se rovněž konalo v rámci vele-
trhu SPORT Life. ■

Adam Fiala

Světový pohár v boulderingu

nebudu, nebo jen ve špatném... 
Přesto vidět ručně dělaný Can-
nondale, je zážitek. Další sma-
ostatnou kapitolu představuje 
vybavení na kolo. Vzhledem 
k množství nemá ani snad cenu 
se rozepisovat, jenom bych rád 
poznamenal, že Rock Shox Sid 
2008 vypadá naživo ještě lépe 
než na fotkách.

Přirozeně SPORT Life 
není jen o kolech... svoje ne-
zastoupitelné místo má taky 
pavilon outdooru a fitness (no 
přece jenom méně nezastou-
pitelné...). Každý nadšenec 
do vysokorské turistiky a trek-
kingu si přišel na své. Zejména 
stánek Hudy sportu obsaho-
val nevyčerpatený zdroj potě-
šemní z funkčnosti. Testovací 
centrum firmy Gore (Gore-Tex 
a Windstopper) bylo jen třešnič-
kou na dortu a musím přiznat, 

že o funkci zmíněných výrob-
ků teda opravdu nepochybuji. 
Ostatní vystavovatelé obvykle 
předváděli to samé, jen v men-
ším rozsahu.

Samostatnou kapitolou 
byl doprovodný program. Jed-
ním z největších lákadel (po-
minu-li světový pohár v boulde-
ringu) byl Horsefeathers Skate 
‚n‘ Bike Show. Banda maníků, 
předváděla na U-rampách věci, 
na které byste nepomyslili ani 
v nejhubším lysohlávkovém 
stavu, a ze kterých se Newton 
musel v hrobě obracet. Mož-
ná si říkáte, že to nic není, ale 
zkuste si jen tak udělat salto 
ve dvou metrech nad rampou 
a nezabít se při tom. Respekt. 
Další peckou pro diváky bylo 
mistrovství ČR v trialu. ■

Jindřich Mitura
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Už několik týdnů probíhá 
v ostravském klubu Tem-
pl na Stodolní ulici soutěž 

amatérských skupin z celé Čes-
ké republiky. Vítěz získává účast 
na festivalu  Colours of Ostrava. 
Soutěž má několik kol a každý 
týden  se odehraje jedno z nich. 
V každém kole spolu soutěží tři 
kapely a o vítězi se dá hlasovat 
buď prostřednictvím interne-
tu, nebo přímo v klubu pomocí 
hlasovacích lístků, které se pro-
dávají za symbolických deset 
korun. Koncerty začínají vždy 
v sedm hodin večer a každá ka-

pela odehraje přibližně 45 minut 
plus nějaké to nazvučení, a tak 
se tato série docela dobře stíhá, 
třebaže se odehrává v pracov-
ním týdnu – v úterý. Tedy vzhůru 
na Stodolní!

Nevím, jakou preferujete 
muziku vy – čtenáři, ale já jsem 
spíše rockového ražení. Ne-
pohrdnu však ani jazzem nebo 
nějakou alternativou, a proto 
mě v tomhle ohledu tato soutěž 
docela mile překvapila. Popr-
vé jsem byl na tuto competiti-
on dotažen kamarádkou, která 

měla v jedné z kapel svého ka-
maráda, tak šla jako podpora, 
a jelikož jsem neměl žádný ro-
zumnější program na večer, šel 
jsem také. Kapelu, kvůli které 
jsem přišel, jsem už znal, tudíž 
jsem věděl, co od nich můžu če-
kat. Sami o sobě tvrdí, že hrají 
newjazz-funky. Když jsem tohle 
zařazení slyšel poprvé, tak jsem 
byl vážně zvědav, protože by to 
mohlo být spojení dvou docela 
příjemných stylů, ale nedokázal 
jsem si to dost dobře představit. 
Stačilo ovšem prvních pár minut 
a věděl jsem, že kapela má do-

cela slušné šance na výhru as-
poň onoho kola. V tom kole hrály 
ještě další dvě skupiny - Slepí 
Křováci a Way Out – a vůbec ne 
špatně, ba naopak, byl to doce-
la slušný souboj. Obě skupiny 
hrály rockovou muziku z vlastní 
tvorby. Místní skupiny mají vždy 
výhodu v počtu fanoušků a tím 
pádem i v počtu hlasů a myslím, 
že nejinak tomu bylo i tentokrát. 
Kdyby však o vítězi měla rozho-
dovat odborná porota, pak by to 
určitě nedopadlo moc rozdílně. 
Oběma dalším kapelám chyběla 

jakási celistvost z hlediska skla-
deb jako celku. 

Příjemný pocit z koncertu 
mi kazil pouze smrad z cigaret 
a jiného kuřiva, kterým mi samo-
zřejmě načichlo všechno, holt 
pro hudbu se musí trpět...Dal-
ší týden jsem byl v Templu zas. 
To zde hrála skupina z našeho 
gymnázia, z důvodu reklamy ne-
budu uvádět, že to byla kapela 
Rádoby, v čele s Kubou Hlavi-
cou. Jako první vystoupila tento-
krát kapela až někde od Prahy. 
Jelikož ale punk-rockovej emo 
nářezům neholduju, těšil jsem 

se na další interprety. 
Jako druhá vystupo-
vala domácí Rádoby 
kapela se svým pří-
jemným, ne nijak ráz-
ným či vybroušeným, 
leč docela na poslech 
fajn stylem. Publikum, 
které bylo z velké čás-
ti tvořeno studenty 
Wichterlova gymná-
zia, se po předchozí 
tři čtvrtě hodině smut-
ku evidentně uvolnilo. 
K naprostému uvolně-
ní a opravdu dobré ná-
ladě přispěla poslední 
kapela z nedalekého 
(nebo snad nedaleké) 

Oloumouce. Tato kapela nabíd-
la předělávky některých písní 
od Radiohead a samozřejmě 
značnou část svojí tvorby, která 
je taky rocového stylu, a myslím 
si, že dost Radiohead překoná-
vají. V tomto kole nakonec díky 
internetovému hlasován zvítězi-
la opět domácí skupina – Rádo-
by. O pár desítek hlasů pod nimi 
skončili olomoučtí The Readies 
a jako poslední se umístili praž-
ští Evelynne.

Následující týden – další 
koncert, a tak sem nemohl chy-
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Dobří staří známí...POHŘEBÁCI 

Co bych pro vás neuděla-
la? Jednoho krásného, 
víkendového dne jsem se 

stala součástí „Pohřební hlídky“, 
se kterou jsem se účastnila její-
ho každodenního programu...

 Nastoupila jsem v 7:45 
na ústředí, kde jsme hned nalo-
žili 2 rakve a vyrazili služebním 
Fordem-tranzitem směrem k Vít-
kovické nemocnici. Zde jsme 
nabrali jednoho nebožtíka. Byl 
v lednici na bílém vozíku s bí-
lou „pokličkou“, kterému se říká 
„bobina“. Poté jsme vyjeli smě-
rem k Vítkovickému hřbitovu, 
kde proběhla výměna. Některé 
rakve jsme vyložili, jiné naložili. 
Pak jsem ještě jeli na vsypovou 
loučku, abychom odebrali kytky 
z trávníku a dali je na chodník. 

Mezitím to přišlo...Zazvonil te-
lefon a hlas v něm oznámil, že 
někdo zemřel...Byl to můj první 
(a také poslední) výjezd. Nebu-
du říkat kam, protože to je moc 
osobni informace. Jen vím, že to 
byl muž. Naší poslední zastáv-
kou bylo krematorium. Když zde 
otevřeli lednici, tak tam bylo tak-
říkajíc plno. Dokonce jsem měla 
možnost podívat se do kremační 
pece...Poté, co jsem tam viděla, 
chci být radši pohřbena:)

Pár zajímavých věciček:
V kremační peci je 

přes 800°C a normální člověk 
hoří 15-30 minut. Pokud by se 
jednalo o člověka „hodně při těle“, 
může hořet i 3 hodiny. Popel, 
který vznikne hořením, se sme-

te do nádo-
by, ze které 
se přesype 
do přístro-
je, v němž 
jsou těžké 
koule, které 
tento hrubý 
popel rozdr-
tí na prach 
a ten se ná-
sledně vsy-

pe do urny.  
Také jsem s pohřebáky Da-

videm a Mirkem udělala nano-in-
terwiew. Na otázku, zda je tato 
práce baví jsem dostala odpově-
di: „Vypadám na to?!“ a „Někdo 
to dělat musí.“ Má další otázka 
byla, jak dlouho už tuto práci dě-
lají. D: 8 let  a M: 11 let. Nutno 
také podotknout, že pohřebáci 
mají unikátní smysl pro humor, 
rozhodně se s nimi člověk nenu-
dí.

Menší ponaučení: 
1) Když jdete na vsypovou 

loučku, v žádném přápadě nedá-
vejte květiny na trávník, protože 
pak na něm neroste tráva a kluci 
z pohřební hlídky za to dostanou 
vyhubováno...

2) Chcete-li dělat pohřebá-
ka, musíte být člověk optimistic-
ký, veselý a plný radosti ze živo-
ta...

Vysvětlivky:
1) Vsypová loučka: místo, 

kde se prach z nebožtíků vsypá-
vá do země.

2) urna: úložný prostor 
na prach z nebožtíků. ■

Hana Juřinová

A jejich úděl...

bět, už jen proto, že byla na pro-
gramu opět domácí kapela Cri-
tical Solution, která si docela 
dobře osvojuje repertoár Gun-
s‘n‘Roses. Nevím, jestli může 
hrát někdo jejich hity lépe než 
„Ganzini“ samotní, ale pokud 
by tak tomu bylo, myslím, že by 
tato skupina byla na dobré ces-
tě.  Na tomto koncertu nebyla jen 
jedna ostravská kapela, ale hned 
dvě. Ta druhá – Mr. Csarecrow – 
hrající v pořadí jako první – byla, 
snad jako první, tvrdého ražení. 
Metal. A rozhodně ne špatný, ale 
dost průměrný. Chlapci spravo-

vali reputaci alespoň pěknými 
tvary kytar. Na poslední skupi-
nu – Bugaboo – jsem bohužel 
už nezůstal, takže dojem napsat 
nemohu, ale řekl bych, že tzv. 
Guns‘n‘Roses Revival to měli 
jasné.

Z důvodu neúčati na všech 
kolech toho nemůžu napsat více, 
ale myslím, že nejrozumnější 
bude, když se zajdete podívat 
a poslechnout si ostatní skupiny 
sami. Úterý – Templ – začátek 
v sedm večer a ZADARMO! ■

Ondřej Dvořák
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Mohl byste se studentům 
stručně představit? Jaké před-
měty zde vyučujete?
Vyučuji angličtinu, aprobaci mám 
na angličtinu, češtinu.

Vaše další zájmy, sporty?
Mám to i jako vedlejší pracov-
ní činnost, překládám knížky, 
překládám počítačové hry a po-
řád ještě se mi daří hrát fotbal 
i v tomhle věku na relativně sou-
těžní úrovni a… to je tak všechno 
no… hřiby, když rostou (smích)

Jaké školy máte vystudová-
ny?
Mám tenhle gympl a Filozofickou 
fakultu Ostravské univerzity, an-
gličtina, čeština pro střední ško-
ly.

Nejvíc ho poznamenalo studium 
na gymnáziu. (pozn. p. ředitele)

Nejvíc mě poznamenali spolužá-
ci. (smích)

Když jste studoval na našem 
gymnáziu byl jste spíše špr-
tem, nebo flákačem, nebo ně-
kde mezi?
Studoval jsem… s uspokojivý-
mi… výsledky. Uspokojivý zna-
mená pro každého něco jiného, 
mě to uspokojovalo, mé rodiče 
taky. (smích)

Vzkázal byste něco našim stu-
dentům? ... něco jak přistupo-
vat ke škole…
Že bych jim taky přál, aby jejich 
výsledky uspokojovaly je samot-
né i rodiče. A čím více lidí ty vý-
sledky uspokojí, tím lépe.

Určitě jste zažil na téhle škole 
něco jako Exil session, co si 
o tom myslíte?
Už od loňska já jsem měl zásadní 
problém s tím, že jsem čekal, že 
studentská atmosféra tady bude 

daleko bouřlivější, 
že akce typu Exil 
session budou 
prožíváný nějak 
více kolektivně. 
Že i když vezmu 
nějaké sportov-
ní turnaje, které 
tady jsou, tak se 
prostě odehra-
je nějaký zápas, 
ale v podstatě to 
nikoho nezajímá, 
a když se něco 
děje, tak se něco 
děje třeba v rám-
ci jedné třídy. Byl 
za mnou šéf se-
nátu, ale když se 
projdete po tří-
dách, tak třídy ani 
neví, že nějaký 
senát je. Navíc, 
upřímně řečeno, 
jsem myslel, že 
do velké míry vás 
ovlivňují americké 
filmy, na které se díváte, a že se 
třeba do těch lidí dostala taková 
ta trošičku kolektivnější atmosfé-
ra, trošičku více toho soupeření 
mezi třídami. Nemyslím teď, že 
byste jako v Harrym Potterovi 
sbírali fazole (smích), ale něco 
takového ve větší míře mi chybí. 
Budeme stoprocentně rádi, když 
kdokoli přijde a řekne: „To by-
chom chtěli.“ Neříkám že všech-
no jde, ale…

…už jsme se třeba přesvědčili 
že otevíraní dveří na domeček 
je mimo realitu…
…to jsme náhodou řešili (smí-
ch)…a ztroskotalo to na tech-
nických problémech, no. Ono 
to vypadá strašně stupidně, ale 
v okamžiku, kdy je venku mínus 
pět, tak je to opravdu problém 
a ukažte mi někoho, kdo si bude 
myslet: „Já jsem poslední, tak to 
zavřu,“ to prostě ne no…

A nešlo by třeba na hlavní bu-
dově otevřít i druhý vchod?
… tam je nástěnka, ne?

Tak to by snad nebyl problém 
dát nástěnku pryč….
…byl, už teď mi chybí místo… 
chci tam dát ještě jednu.

Máte nějaké životní motto?
Naštěstí ne.

Co říkáte na boj uruguajských 
aktivistů za práva akvarijních 
rybiček?
Mi rukama prošlo akvarijních 
rybiček docela dost. A upřímně 
řečeno jsem se jim vždy snažil 
vyjít vstříc. A konkrétně měl jsem 
jednu, říkali jsme jí Ransdorf, ta 
byla dokonce postižená těles-
ně – prošla nějakou křivicí, tak-
že měla takovou pusu nakřivo, 
a rozhodně jsem se snažil vy-

Jan Netolička
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světlit ostatním, že do ní nemají 
dlubat a podobně, takže já na-
prosto souhlasím.

Máte nějaký nápad, co by se 
tady na škole dalo změnit? 
Kromě pořádání dalších stu-
denstských akcí?
Nápadů je hodně, ale z psycho-
logického hlediska jediný mož-
ný způsob, jak změny provádět, 
je postupně a pomalu. Plánů je 
dost, ale kdybychom se to snažili 
celé zavést během měsíce, tak 
bychom z toho zblbli.

Můžete nám prozradit něco 
konkrétně, ať se mají studenti 
na co těšit?

Např. já jsem se loni staral o tzv. 
autoevaluaci, to znamená vnitř-
ní hodnocení školy. A teď přístí 
týden proběhne testování for-
mou barev. A výsledky z toho 
jsou naprosto fantastické z hle-
diska vztahu žáků k jednotlivým 
částem školy a podobně. Z toho 
třeba může vyjít, že studenti 
mají stejný vztah k záchodům 
jako k ředitelně. Nemá to chybu. 
Největším plánem je, aby začala 

fungovat studentská atmosféra. 
Ze začátku roku jsme se snažili 
uspořádat regulérní studentské 
volby... jednotliví studenti by 
mohli například debatovat s tří-
dami, nebo dělat proslovy. Byla 
by to sranda a bylo by to nesmír-
ně přínosné. Narozdíl od sená-
tu složeného z předsedů by to 
mohlo fungovat..

Já si dovolím poznamenat, že 
minulý rok to tu bylo hodně 
slabé, to uznávám, ale myslím 
si, že letos se to obrátí trochu 
k lepšímu.
Tak viděli jste se dvakrát. Ba-
vil jsem se s předsedou a chtěl 
jsem, abyste zřídili nějaký stu-

dentský web, protože mi tady 
chodí ma mail obrovské množ-
ství nabídek, z nichž některé au-
tomaticky vyhazuju, některé vám 
můžu zkrz paní Domluvilovou 
zprostředkovat, ale některé jsou 
takové, že já to nemám komu 
dát a věřím tomu, že kdyby se 
to 15 lidem z těch 600 studentů, 
kteří tady jsou, líbilo, tak to sto-
jí zato, ale já to prostě nemám 
kam dát.

Nemyslíte, že by se nějak měla 
rozšířit spolupráce mezi stu-
denty a školou? Třeba bylo 
zvykem, že v minulých letech 
úzká skupina lidí pomáha-
la například p. prof. Dybalo-
vi na hřišti a vlastně tak, že 
p.prof. Dybal řekl: „Udělejte 
na hřišti to a to a já vás pak 
pustím na hodinu a půl na hřis-
tě. Zahrejte si fotbal.“
Registruju, že tady p. prof. Klu-
bal stejným způsobem spolupra-
cuje s některými studenty, kteří 
se mu zase starají o síť, s který-
mi konzultuje síťařské záležitos-
ti. Já bych řekl, že to částěčně 
funguje, a když bude  potřeba, 
tak určitě.

Nešla by tato spolupráce roz-
šířit i do jiných sfér? Protože 
student, ne každý samozřej-
mě, bude ochoten, ale někteří 
by pro školu něco i rádi uděla-
li, ať se to tu pohne nějakým 
směrem a s tím, že by za to po-
tom byla nějaká malá odměna. 
Třeba i na školním hřišti.
Školní hřiště by mělo být od příští-
ho roku v dopoledních hodinách 
všem studentům k dispozici. Měl 
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by zde být dozor, takže v okamži-
ku, kdy budete mít volné hodiny, 
nebo o volných přestávkách by 
mělo být dostupné, primárně ten 
betonový kurt, který tam vícemé-
ně proto vzniká, s tím se počítá 
a taky by to asi trošičku mohlo 
prospět atmosféře, že se třeba 
budete mít kde setkat, někde 
venku pokecat. Původně jsme 
vám chtěli dát i celou třídu k dis-
pozici, ale jenže my jednoduše 
nemáme volný prostor.

Tím jste nám přímo nahrál 
k další otázce – bude se něco 
dělat s třídami,  které nemají 
kmenovou třídu, jsou v učebně 
maximálně 2 hodiny po sobě? 
Aspoň nějaký náznak řešení?
Těch prostor tu je opravdu rela-
tivně málo. Jednu třídu zabrala 
druhá výpočetka nahoře, udě-
lat kmenovou třídu na domečku 
taky nic moc. Asi se bude stávat, 
že nebude. 
Zdá se mi, že studenti tady ne-
jsou zas až tak moc informo-
vaní, změní se to nějak?

Není tu moc možností, jak vás 
informovat. Já mám jednu ná-
stěnku uprostřed, na kterou dá-
vám jenom ty nejdůležitější věci. 
Další nástěnku ohledně studia 
má na starost p. Domluvilová 
a to myslím, že funguje. Ješ-
tě samozřejmě rozhlas, p. prof. 
Průša hlásí, co může... možná 
by to chtělo dodat trochu více 
šťávy.

Konkrétně mám třeba na mys-
li, že je možnost platit obědy 
převodem, ale většina studen-
tů o tom vůbec neví. Takové 
drobnosti, které potěší.
Takové drobnosti mají na starosti 
třídní, my to řekneme na poradě 
všem vyučujícím a třídní by tohle 
měli automaticky předat vám.

Vy jste mluvil o jistém dru-
hu informací, ale studenty by 
možná zajímaly i jiné druhy, 
např. co se bude na téhle škole 
měnit i možná do čeho plynou 
peníze a co v minulosti tře-
ba škola nerada odtajňovala, 

nebo se o tom moc nemluvilo, 
tak jestli teď to bude taková 
trochu více veřejná věc.
To, co veřejné může být, tak ve-
řejné je. Na webových stránkách 
jsou zveřejňovány veškeré in-
formace, které zveřejňovány být 
můžou.

Bude někdy v budoucnu prů-
chod na domeček, jak škola 
avizovala?
Tunel nebude. (smích)

Taky nám bylo řečeno, že čipy 
se budou používat na jiné věci 
jako vstup do školy, kopírová-
ní nebo žákovská knihovna.
Přiznám se, že nevím, že bychom 
to zatím řešili. Takže z dlouho-
dobého hlediska možná, dává to 
smysl, tak jak to popisujete, ale 
opravdu jsme to zatím neřešili.

Je v plánu vylepšovat nějakou 
další učebnu?
Jo, bude multimediální jazyková 
učebna na domečku, je tu další 
plán na něco podobného, jako je 
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MMU na budově.

Minulý rok na začátku byla 
v senátu schválena vyhláška, 
která upravovala možnost za-
řídit školám další dvě hodiny 
do vyučovacího týdne. Naše 
škola tuto možnost využila 
a přidala jednu ZSV a druhou 
češtinu. Mezi studenty se ob-
čas ozývají hlasy, že by bylo 
zajímavější, po vzoru někte-
rých jazykových gymnázií, tře-
ba tuto hodinu ZSV, která není 
zas až tak úplně pro všechny, 
obětovat konverzacím hlavní-
ho cizího jazyka, což by určitě 
využili všichni, protože pro-
cento lidí maturujících ze ZSV 
je značně menší, než těch, co 
maturují z cizího jazyka.
Otázka spíš pro pana ředitele. 
Tam je třeba počítat s úvazky vy-
učujících, s počtem vyučujících, 
které máte k dispozici, a je třeba 
počítat s takovými věcmi, jako 
že když ti vyučující to mají nad 
rámec svého úvazku, tzn. 21 ho-
din, tak potom všechny ty hodi-
ny navíc musí dostat zaplaceny 
200%, takže pokud to navýšíte 
u všech jazykářů, tak v tu chví-
li by nás ty hodiny stály strašně 
moc. Neříkám, že je to jediný dů-
vod, proč se to tak neudělalo, je 
to jedna z mnoha věcí, nad kte-
rými se musí uvažovat, když se 
to stanovuje.

V normálních angličtinách bo-
hužel není toho prostoru tolik, 
abychom povídali a přitom se 
učili.
Máte semináře, a ty jsou posta-
vené tak, aby jazykové semináře 
mohli dostat úplně všichni. Tím 
se to kompenzuje.

Jaký máte názor na současné 
školství? Asi spokojený úplně 
nejste.
To je na dlouho. Problém číslo 
jedna samozřejmě jsou peníze, 
takže ono je třeba to brát re-

lativně vzhledem k, tomu kolik 
těch peněz je. Materiální zázemí 
máte super, byl jsem na mnoha 
zahraničních školách, kde by 
koukali jak sovy, co tady máme. 
Spíš zásadnější problém, se kte-
rým jsem se setkal na některých 
odborných středních školách 
a učilištích, kde studenti mají jiné 
hodnoty. Pokud to jsou děti z ro-
din, kde rodiče ani třeba nema-
jí úplné středoškolské vzdělání 
a podnikají a vydělávájí  řádově 
4-5x tolik, co ten kantor, který 
měl vždycky samé jedničky, vy-
studoval vysokou školu a teď má 
18 hrubého, tak jejich motivace 
jde do kytek. A v tu chvíli berou 
kantora podle toho vtipu Kdo 
umí, ten dělá, kdo neumí, ten 
učí. 

Jaký máte názor na přijímání 
učitelů, kteří právě vystudova-
li a u kterých není jisté, jestli 
budou učit dobře nebo špatně. 
Pravděpodobně jste se s tím, 
na rozdíl od nás, nesetkal, ale 
přesto jste pro zkusit to nebo 
počkat rok dva?
Kdyby všichni čekali rok dva, tak 
ti učitelé nemají kam jít učit a ni-
kdo nezjistí, jestli to umí, nebo 
ne. Když pujdou na ty 2 roky 
na učiliště, tak jsou pro nás v tu 
chvíli skoro nepoužitelní, pro-
tože získají návyky a přizpůso-
bí se úplně jiným podmínkám. 
Navíc kvalita univerzit dneska 
je taková a z přijímacího poho-
voru samozřejmě poznáte hod-
ně, že se můžete mýlit jen málo-
kdy. Když to vezmu úplně podle 
sebe, tak já jsem přímo ze školy 
šel na školu, kde jsem se po mě-
síci stal předsedou předmětové 
komise, protože k tomu tak ně-
jak došlo, a během dalšího roku 
zástupcem ředitele a nikdo s tím 
neměl problém.

Tomu se říká poměrně rychlá 
cesta na Olymp…
Přece jenom toto školství se vy-

víjí strašně rychle a zaměstnan-
ci jsou strašně náchylní k tzv. 
provozní slepotě – po nějakých 
20 letech praxe, víte přesně to 
dělám tak, to dělám tak. A ti lidi, 
kteří přijdou z univerzity, už jsou 
jenom přínosní v tom, že si toho 
všimnou a řeknou: „Tohle je bl-
bost.“

...navíc určitě přinesou nějaké 
nové metody.
Jasně, všechno má svoje pro 
a proti, samozřejmě ti lidi jsou, 
nechci říct pod drobnohledem, 
ale hodnotí se, jak se ten první 
rok ukazují, a podle toho se jim 
smlouva buď prodlouží, nebo 
neprodlouží.

Sám říkáte, že nemáte mnoho 
možností, jak se vyjádřit k stu-
dentům, tak nyní máte šanci.
Myslím si, že se máte dobře. Když 
srovnám to, co se chtělo po nás 
a to, co se chce po vás, tak se 
toho po vás chce o hodně víc a 
musíte se přizpůsobovat strašně 
moc víc věcem, než jsme museli 
my. A upřímně řečeno ti lidi, kteří 
chtějí, toho v šestnácti umí 10x 
tolik, než jsme uměli my. Je to 
fantastické, aby lidi v šestnácti, 
sedmnácti letech byli schopni ra-
dit kantorům s tím, jak něco udě-
lat. Je to dobrý pocit i pro toho 
studenta a je to fantastické, že 
to je na vás, že vám v tom nikdo 
nebrání a že vy k tomu ty pro-
středky máte. A opravdu začí-
nám mít čím dál tím větší pocit, 
že když někdo chce, tak může. 
A to je bomba…a když nechce, 
tak nechce.

My vám děkujeme za váš čas.
Užijte si to přepisování. ■

Jindřich Mitura, Miroslav Raška
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Podezření, že kantorka by 
mnohem radši než ve ško-
le byla pod zemí, zde bylo 

už dávno, ale vše vyšlo najevo 
až v rozhovoru pro hornický mě-
síčník Koks: „Hanka od mládí 
obdivovala horníky, ve volných 
chvílích si často vyhrabávala 
tunely na pískovištích, “ říká její 
přítel z mládí Krumpáč.

Není to ale jen láska k hor-
níkům, která se na ní projevuje. 
Student jednoho gymnázia nás 
utvrdil v tom, že chce prostředí 
štol navodit, kde se to dá: „Často 
nás nutí zhasínat světla, přes-
tože je venku zataženo a po tří-
dě poté chodí s historickým 
kahanem v pravačce, zatímco 
v levačce drží helmu, kterou si 

v případě nebezpečí neváhá na-
sadit,“ sděluje.

Všemu nahrává také to, že 
se rozhodla bydlet přímo v bý-
valém těžebním centru republi-
ky. „U nás v Michalovi je pečená 
vařená,“ tvrdí průvodkyně Za-
sypaná, „není pochyb o tom, že 
ve volných chvílích je i v ostatních 
dolech stejně často.“ Ostatně to 
také dokazuje naše fotografie. 

Člen profesorského sboru, 
který si nepřeje být jmenován, 
dodává: „Ano, často ráno do prá-
ce přijde celá černá od uhlí, 
v roztrhaném oblečení, ale pře-
sto šťastná.“

Na otázku, co by řekla stu-
dentům na minulý režim, bez vá-
hání odpovídá: „Za komunismu 
se do uranových dolů mohl jed-
noduše dostat každý.“

Euroskeptik Santa uvá-
dí vše na pravou míru: „V EU 

při návrhu ústavy a rozdělování 
výjimek nemysleli na komplika-
ce, které mohou zdánlivě ne-
vinné paragrafy způsobit. Ne-
chali například možnost těžby 
uranu na jednotlivých státem, 
čímž prof. Grögerové umožnili, 
aby mohla usilovat o jejich opě-
tovné obnovení.“

Ostravská učitelka se tak 
stává evropskou hrozbou. „Ano, 
státní bezpečnostní složky sle-
dují každý její pohyb a v přípa-
dě jakéhokoliv náznaku tajného 
zahájení těžby, jsou připraveny 
zakročit,“ sděluje mluvčí jedné 
z nich Piškotek.

Ona sama toto komentuje 
slovy: „Vytáhněte si papíry, na-
píšeme si rychlotest. A kdo se 
bude dál vyptávat, bude vysta-
ven smrtelné dávce jednoho ra-
dioaktivního prvku. Zdař bůh.“ ■

Miroslav Raška

Grögerová pod zemí
Jaký má důvod její láska k historii? Mohlo by se zdát, že to je obyčejný vztah 
učitele k předmětu, který vyučuje. Redakce časopisu Scarabeus ale exkluzivně 
pro vás zjistila, že věc má mnohem hlubší kořeny, než by se na první pohled 
mohlo zdát - prof. Grögerová touží po starých dobrých dobách, kdy byly všechny 
hlubinné doly ještě otevřené.

„Hanka si často vyhrabá-
vala tunely na pískoviš-
tích,“ říká její přítel z mlá-
dí Krumpáč.

Obrázek, který nenechá nikoho chladným. Ostravská učitelka je nebezpečným hornickým fanatikem.
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Protože se zima neúprosně blíží, a slunce chodí spát stále dřív a probouzí se později, vybral jsem 
letní fotografie s tématikou východu a západu slunce. První tři jsou z okolí Háje ve Slezsku, po-
slední pak zachycuje západ slunce v Aténách. ■

Miroslav Raška




