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Ve středu 5.12.2007 byla 
celá škola „na nohách“, 
protože se chystala veliká 

věc, jak oslovit studenty základ-
ních škol, aby si pro další studium 
zvolili právě to naše gymnázium.

Zájemci o studium si mohli 
v doprovodu z řad studentů pro-
hlédnout celý areál školy, včetně 
odborných učeben a laboratoří. 

V laboratořích byly připra-
veny různé pokusy, na které se 
mohli naši návštěvníci podívat 
a některé i vyzkoušet, v jazyko-
vých učebnách byly připraveny 
„zapeklité“ úkoly. Např. v učebně 
anglického jazyka museli studenti 
rozpoznat, jestli je určená osoba 
američan nebo angličan, v učeb-
ně němčiny na ně čekal Niko-
laus (v podobě paní profesorky 
Melichárkové), který je zkoušel 
z německých slovíček, v učebně 
ruského jazyka louskali azbuku 
a přiřazovali text k obrázkům, 
atd.

Průvodci se snažili zájem-
cům i jejich rodičům co nejvíce 
přiblížit naši školu (samozřejmě 
jen v tom dobrém světle), zodpo-
vídali jim veškeré dotazy, a kdy-
by to zájemcům či jejich rodičům 
přece jen nestačilo, v učebně fy-
ziky pro ně byla připravena struč-
ná prezentace, kde se také mohli 

seznámit s ředitelem naší školy, 
panem Antonínem Balnarem.

číslo 44, ročník 7, 2007

TÉMA ČÍSLA: „Sen 
nebo skutečnost“

čtěte od strany 6

Více na straně 24
Jak se zabavit v hodině

Vybrali jsme pro vás nejoblíbenější způsoby

Den otevřených dveří

(pokračování na straně 27)
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SCARABEUS Úvodní slovo

Mám moc ráda Vánoce. 
Strašně moc lidí už se 
mi snažilo vysvětlit, proč 

jsou Vánoce hrozné, dokonce 
začínám mít pocit, že z toho 
začíná být nový trend. „Vánoce 

jsou nanic…“ či „na punťu“, jak 
by řekla moje babička. Kde to 
ale ti lidi berou? Vždyť Vánoce 
jsou krásné…

Je to úžasný svátek už 
jenom proto, že se slaví téměř 
na celé zeměkouli. Slaví se 
v různých zemích světa v růz-
ných podobách, ale jedno je 
na něm vždycky stejné. Jedná 
se o čas strávený s rodinou. Je 
to čas, kdy se aspoň na chví-
li zastaví ten 
šílený koloběh 
dnešního života, 
při kterém se i 
doma se svými 
nejbližšími často 
míjíme, a všichni 
společně nejdří-
ve zasedáme k 
vánočnímu stolu 
a poté se pouš-
tíme do krájení 
jablíček a pouš-
tění lodiček.

T r a d i -
ce jsou další 
ohromná věc. 
Jenom si představte, že to, co 
zrovna teď děláte vy, dělali už 
vaše pra-praprababičky a pra-
prapradědečkové třeba 200 let 
zpátky. Přesně to samé. Jejich 
život byl jinak naprosto odlišný, 
měli jiné radosti a jiné starosti, 
zabývali se jinými věcmi, než 
se my zabýváme teď, ale toto, 
tuto jedinou věc, dělali napros-
to stejně. Není to úžasné? 

Neříká se jen tak pro nic 
za nic, že jsou to svátky klidu 

a míru. Příroda venku pokoj-
ně spí pod sněhovou pokrýv-
kou, spousta zvířat spí zimním 
spánkem. Je to doba, kdy by se 
lidé neměli hádat a kdeco si vy-
čítat, ale kdy by si měli uvědo-

mit, za co všechno jsou vděční. 
My u nás nemáme žádný Den 
díkůvzdání, a proto bychom 
měli poděkovat za všechno, co 
máme, aspoň o Vánocích.

My u nás doma vždyc-
ky před štědrovečerní večeří 
chodíme na krátkou procházku 
po okolí. Sníh křupe pod bo-
tami, ve světle lamp jsou vidět 
vločky dopadající na chodník. 
Když se kouknu do ostatních 

oken sousedních paneláků, vi-
dím za nimi spoustu zářících 
vánočních stromečků a vím, 
že tam někde za tím oknem se 
teď sešla pohromadě nějaká 
rodina. A ne jenom jedna, ale 
spousty, na světě pak tisíce, 
miliony, možná miliardy…

Vánoce jsou krásné. Ať 
jsou i ty vaše takové, jak jste si 
je vysnili. ■

Jaroslava Kořená

Pokud byste chtěli do časopisu taky něco napsat, 
přijďte kterýkoli čtvrtek o velké přestávce do jídelny 

školy na schůzku, rádi vás zapojíme.
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Křest školních 
almanachů

V pondělí 3.12 na naší 
škole proběhl křest al-
manachu prací členů 

dramatického kroužku, alma-
nachu žáků nižšího gymnázia 
– jejich časopisu GA-MA-JA – 
a almanachu My. Křest probě-
hl v literární učebně za účasti 
samotného pana ředitele. Pan 
ředitel zde představil všechny 
tři almanachy a vylíčil, jak při-
šly na svět – to vše okořeněné 
jeho inteligentním humorem, 
který ale pochopí nejen génio-
vé typu MM (Michal Místecký), 
ale i normálně bystrý člověk.

Po znamenitém proslovu 
dalšího duchovního otce a mat-
ky almanachů bylo na počest 
všech zúčastněných připito vý-
tečným ročníkem fruika a nemé-
ně skvělým dětským šampaň-
ským – ale to jen pro dospělé...

A co že v almana-
ších naleznete? 
V Almanachu My nalezne-

me už několik let trvající soutěž 
Františka Sokola Tůmy a tudíž 
příspěvky na volné téma. Této 
soutěži se poměrně dost dařilo 

asi před pěti šesti lety, ale od té 
doby pomalu ale jistě její popu-
larita slábne, a proto Vy, kdož 
máte doma nějaké své básnič-
ky, povídky a podobné srandič-
ky, neváhejte se této soutěže 
zúčastnit – info v kabinetu lit. 
učebny.

V dalším z almanachů 
– největším – si můžete pře-
číst práce studentů především 
současného druhého a třetího 
ročníku. Almanach je rozdělen 
na čtyři části : Jan Ámos Ko-
menský, Karel Hynek Mácha, 
psychologický obraz Boženy 

Němcové a obrazová příloha. 
Práce byly vytvářeny na zákla-
dě výletů Po stopách X Y (kde 
X je křestní jméno a Y příjmení 
výše uvedených básníků).

Almanach časopisu GA-
MA-JA skýtá na svých strán-
kách ukázku práce žáků nižší-
ho gymnázia.

Doufejme že se i příští 
rok podaří vydat tak obsáhlé 
almanachy, a proto si sedněme 
k počítači a pišme... ■

Ondřej Dvořák

Článek Pozdě ale přece z minula 
pojednával o konceptu senátu 
a okrajově se dotknul některých 

záležitostí, které se projednávaly s ve-
dením. Jmenovitě šlo o otevírání dveří 
ve vestibulu, což se nakonec uskuteč-
nilo, čehož si určitě každý všiml. Touto 
cestou bych chtěl lidem, kteří nás vy-
slyšeli, poděkovat a zároveň dát popud 
k dalším podnětným návrhům z vaší 
strany. V tomto případě šlo o maličkost, 
která ale hodně lidem ušetřila nervy. 
A takových věcí může být více, takže 
veškeré nápady od vás jsou v senátu 
vítány a projednány. Takže se obracejte 
na senátora ve vaší třídě a zasypávejte 
ho svými nápady! ■

Adam Fiala

Obojí se uskuteční 21. Prosince. 
Turnaj ve florbalu proběhne 
v dolní tělocvičně a vzhledem 

k tomu, že v pátek už bychom se nemě-
li učit, určitě bude každý moct podpořit 
své favority. Ostatně rivalita je vysoká, 
obzvláště po několika ročnících Exil 
Floorball league. Na rozdíl od té se ale 
turnaje zúčastní i čtvrťáky a oktávy a zá-
roveň prváci, na které jsme taky velmi 
zvědaví (bude platit pravidlo o neporazi-
telnosti 1. D?). Doufáme ve vaši hojnou 
účast!

Exil Session se tradičně koná 
v rockovém klubu Chlív, vstupné je 60,- 
kč a vstupenky si můžete vyzvednout 
u Gabky v 8. A. ■

Adam Fiala

Dodatek k článku Pozdě ale 
přece – senát z minulého čísla

Vánoční turnaj ve florbale 
a Exil Session!
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Spánek upevňuje 
vzpomínky

To, co vidíme, slyšíme 
nebo vnímáme jako 
chuť či vůni, se promítá 

do vybraných center v mozko-
vé kůře. Pokud si máme tyto 
vjemy zapamatovat, musí infor-
mace z mozkové kůry vstoupit 
do části mozku zvané hipokam-
pus. Tam je danému vjemu při-
dělena značka – jakýsi dočasný 
„čárkový kód“.  Takto označená 
informace putuje zpět do moz-
kové kůry. Podle přidělených 
značek si pak mozek dokáže 
najít a znovu pospojovat infor-
mace tvořící určitou vzpomínku. 
Když zavzpomínáme na loň-
skou štědrovečerní večeři, vy-
baví se nám, kde kdo seděl, co 
jsme jedli, jakou jsme poslou-
chali hudbu a třeba i to, kolik 
nás to všechno stálo. Mozek si 
ale celou událost přehraje bě-
hem osmi či deseti minut. Když 
si máme něco zapamatovat, 
musí to mozek probírat opako-
vaně několikrát po sobě. 

Mozek nedokáže okamži-
tě změnit vzájemné propojení 
neuronů tak, aby se nám určitá 
událost pevně usadila v paměti. 
Poprvé musí použít pro uložení 
nové informace stávající pro-
pojení nervových buněk. Je to 
jen jakési provizorium, které se 
opakováním ve spánku výraz-
ně vylepší. Jak si mozek zno-
vu a znovu zrychleně přehrává 

událost, mění se při každém 
kole vzpomínek propojení neu-
ronů až nakonec umožní více-
méně bezproblémové vybavení 
informace. 

  Přísloví o ránu, které 
je moudřejší večera, nelže. In-
formace získané během před-
chozího dne  máme ráno při 
probuzení v hlavě utříděné 
a upevněné. Pokud se učíme 
v rušném prostředí, mozek 
nám ve spánku rušivé pozadí 
odfiltruje a vzpomínku „vyčis-
tí“. Ve spánku si také upevňu-
jeme pořadí, v jakém po sobě 
jednotlivé události následovaly. 
Zdaleka nejde jen o teoretické 
poznatky, například o anglická 
slovíčka. Ve spánku si přehrá-
váme i získávané dovednosti. 
Mozek houslisty si například 
opakuje ve spánku složitý prs-
toklad nacvičované skladby. 
V mozkových centrech řídících 
pohyb ruky se opakují tytéž 
vzruchy jako při skutečné hře. 
Mozek hraje na housle, i když 
se tělo ani nepohne. Zároveň si 
ve sluchovém centru přehrává 
skladbu. Dostatečný spánek je 
pro osvojení nových informací 
a zvládání nových dovedností 
velice důležitý. Naopak, nedo-
statek spánku výrazně zhoršu-
je nejen paměť, ale celkovou 
duševní výkonnost. ■

Denisa Kokošínská

Dne 23.11. se v literární 
učebně uskutečnila bese-
da s Martinem Bayerem, 

který se účastnil měsíční stáže 
v Bruselu. V první části besedy 
vysvětlil fungování Parlamentu 
EU, dále pak odpovídal na dota-
zy studentů. Ti, kteří se v právní 
oblasti moc neorientují, se také 
mohli dozvědět něco zajímavé-
ho – např., že Parlament je jeden 
velký komplex s vlastní poliklini-
kou, sportovními a nákupními 
centry a že europoslancům se 
přidělují asistenti a prostorné 
kanceláře vybavené koupelna-
mi. ■

Denisa Kokošínská

Tak schválně, co myslíte? 
Já jsem dlouho nevěděla, 
protože sama jsem vždy 

tvrdila, že meloun je přece ovoce 
(co jiného by to taky mohlo být, 
že jo?), protože je sladký a spíše 
bychom ho asi přiřadili k jablkům 
než třeba k okurce. Nacházelo 
se však hodně lidí, kteří mi tvr-

dili, že meloun je zelenina, a tak 
jsem se rozhodla, že si to zjistím. 
A jaký je verdikt? ---chvilka na-
pětí --- meloun je zelenina!!! Pa-
tří údajně do čeledi tykvovitých- 
stejně jako tykve nebo okurky! 
No dost mě to dostalo, a pokud 
jste to taky nevěděli, nic si z toho 
nedělejte, nikdo neví všech-
no a vy už to teď víte a můžete 
s touto překvapivou informací 
ohromovat své přátele! ■

Jaroslava Kořená

Beseda s Marti-
nem Bayerem

Meloun - ovoce 
nebo zelenina?!
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Dne 11. 12. proběhla na škole be-
seda s Pavlínou Wolfovou. Tato 
zkušená a kontroverzní žurna-

listka se pokusila během dvouhodi-
nového sezení nastínit svět novinářů. 
Na úvod nám prozradila, jakým způso-
bem se ke své profesi dostala. Vcelku 

překvapivým zjištěním byl fakt, že jejím 
původním záměrem měl být život strá-
vený na divadelních prknech v záři re-
flektorů. Od tohoto snu se oprostila díky 
neúspěchu na přijímacích zkouškách 
na konzervatoř. Pak následovala ještě 
zdlouhavá a náročná cesta směřující až 
k samotné „novinařině“. Ta se jí ovšem 
stala osudnou. Díky svému důvtipu, po-
hotovosti a lehké dávce ironie není divu, 
že dosáhla mnoha pracovních úspěchů. 
Před zhruba desíti lety moderovala no-
vácký pořad „Áčko“, ve kterém se přede-
vším diskutovalo o společensky nepříliš 
pohodlných tématech, která by se dala 
v tehdejší době označit za jakési tabu. 
Dále přispívá svými články do časopi-
sů a v současné době moderuje pořad 
na ČR1 „Děti vám to řeknou“. ■

Veronika Stroupková

Jak mozek vnímá umění?

Italští vědci vedení Giacomem 
Rizzolattim z university v Par-
mě provedli zajímavý pokus. 

Pozvali k němu čtrnáct 
dobrovolníků, kteří se nikdy 
nezajímali o výtvarné umění, 
a těm ukazovali obrázky pat-
nácti antických a renesančních 
soch s dokonalými proporcemi.  

Některé obrázky však 
byly počítačem upraveny tak, 
aby se poměr tělesných roz-
měrů odchýlil od ideálu. Sochy 
na nich měly zkrácené či pro-
dloužené tělo, jiným vědci zkrá-
tili či naopak protáhli nohy. Roz-
díly nebyly nijak dramatické. Při 
zběžném pohledu na deformo-
vaný obrázek se u pozorovate-
le dostavil nej-
výše pocit, že v 
tomto případě 
„něco nesedí“.  
Dobrovolníc i 
hodnotili obráz-
ky soch znám-
kou od jednič-
ky do pětky. 
Zároveň sní-
mali dobrovol-
níkům aktivitu 
mozku pomocí 
magnetické re-
zonance.  

Výsledky experimentu 
zveřejněné v předním vědec-
kém časopise PLoS ONE jsou 
pozoruhodné. Už při pouhém 
pohledu na klasickou sochu 
s nedeformovanými proporce-
mi se obraz mozkové aktivity 
zásadně mění. V té chvíli se 
dobrovolníkům aktivují neurony 
ve zcela specifických oblastech 
mozkové kůry. Zároveň se zvý-
ší i aktivita oblasti mozku zva-
né insula, která je zodpovědná 
za vnímání emocí.

Další rozdíl ve vnímání 
soch byl patrný, když dobrovol-
níci sochy známkovali. Obráz-
ky soch s nezkreslenými pro-

porcemi hodnotili jako krásnější 
než sochy s prodlouženými či 
naopak zkrácenými proporce-
mi. Když dobrovolník hodnotil 
sochu jako krásnou, aktivova-
la se mu v mozku pravá část 
centra zvaného amygdala. Ta 
je důležitá pro osvojení nových 
informací, jež s sebou nesou 
určitý náboj emocí. Z výsled-
ků je patrné, že vnímání krásy 
uměleckých děl je nám zčásti 
vrozené. 

To mají na starosti cent-
ra mozkové kůry a insula. Zá-
roveň se na něm však podílí 
i naše dosavadní zkušenosti, 
jež nám „zabrnkaly“ na emoce. 
To je úlohou amygdaly. 

Historie umění je plná 
sporů o to, zda se hodnocení 
uměleckých děl opírá o něja-
ká objektivní kritéria, anebo je 
zcela subjektivní. Spory nabý-
vají na intenzitě ve chvíli, kdy 
se prosadí nový styl či forma. 
Je jeho úspěch výsledkem jen 
ryze povrchních efektů, anebo 
se za ním skrývá cosi hlubšího, 
co hraje na strunky našich vro-
zených dispozic? Výzkum Gai-
acoma Rizzolattiho dokazuje, 
že to nejlepší z kulturního dě-
dictví lidstva rezonuje v našich 
mozcích zcela jedinečným způ-
sobem a tato díla si své výsadní 
postavení právem zaslouží. ■

Denisa Kokošínská

Beseda s Pavlínou Wolfovou
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Ve spánku se na chvíli do-
stáváme do jiného světa, 
do změněného stavu vě-

domí, do snů. Už od nepaměti 
je lidstvo fascinováno neuvěři-
telnými obrazy, které se člově-
ku míhají před očima, když spí. 
Ve snech se můžeme dostat 
kamkoliv a prožít cokoliv bez ja-
kýchkoliv hranic. Ale co jsou to 
vlastně sny??

Sen…
Sny se nám zdají každou 

noc, i když velmi často je zapo-
meneme hned po probuzení. 
Většinou zobrazují situace, které 
se nám staly někdy v minulosti, 
ale vidíme je pokřivené a zma-
tené. S. Freud zavedl teorii „via 
regia“, „královské cesty“ do ne-
vědomí. Předpokládal, že ne-
vědomé tužby mohou během 
spánku proniknout do vědomí, 
ovšem ve zkomolené a přetvo-
řené podobě. Rozlišoval mani-
festní snový obsah (ten, který si 
ráno můžeme vybavit, většinou 
však nezřetelně a rozmazaně) 
a latentní snové myšlenky (určitý 
„význam“ snu v souvislosti s po-
tlačeným přáním). Ale to před-

bíhám. Spánek (jako takový) 
dělíme do dvou hlavních fází, 
tedy REM a NREM.  NREM se 
pak dále dělí na další čtyři dru-
hy: NREM1 (usínání), NREM2 
(lehký spánek), NREM3 (hlubo-
ký spánek) a  NREM4 (nejhlubší 
spánek). Jsou rozlišné různou 
činností centrálního nervového 
systému. Tuto činnost můžeme 
sledovat pomocí EEG, elektroen-
cefalogramu (viz. obrázek). Sny 
se nám většinou zdají v REM 
spánku (rapid eye movement 
– rychlé pohyby očí), kdy mo-
zek vykazuje stejnou mozkovou 
činnost jako během bdění (Beta 
vlny).

Prorocké sny??
Lidé vždy přemýšleli o tom, 

odkud se sny vlastně berou 
a k čemu jsou. V dnešní době 
se jim už nepřikládá příliš velká 
důležitost, ale v minulosti byly 
považovány za velmi významné. 
Nejlepším příkladem jsou urči-
tě prorocké sny, tedy sny, které 
se později uskuteční. Vědci se 
na záležitost, jako je tato, díva-
jí spíše skepticky (jako ostatně 
na všechny podobné „nadpřiro-

zené“ věci), neboť sny se mohou 
ve vzpomínkách velmi snadno 
přeměnit. Když se tedy někomu 
stane něco, o čem se domnívá, 
že už zažil ve snu, může se jed-
nat pouze o dodatečnou inter-
pretaci. Také se může stát, že 
jsme podobnou situaci zažili už 
v minulosti a mlhavou vzpomínku 
si zpětně vyložíme jako nejasný 
sen. V souvislosti s prorockými 
sny si určitě musí každý vybavit 
Delfskou věštírnu, kde věštkyně 
Pýthie vdechovala kouř z vavří-
nových listů a podobných stimu-
lujících kadidel, vykřikovala své 
nejasné věštby a často pomohla 
mnoha řeckým hrdinům na jejich 
obtížné cestě za slávou. Ovšem 
to se stalo již před dávnou do-
bou a nikdo neví, jak to s Pýthií 
ve skutečnosti bylo. Na druhou 
stranu jeden nikdy neví. Na li-
dech, kteří pobíhají okolo a vy-
křikují svá tajuplná proroctví, 
možná něco bude.

Typ
Chcete prozkoumat své 

sny, ale nikdy si je po ránu nepa-
matujete? REM fáze se objevu-
je přibližně 90 minut po usnutí. 
Stačí se tedy probudit někdy v tu 
dobu a je velmi vysoká pravdě-
podobnost, že si své sny vyba-
víme do všech detailů. Musíme 
ale jednat rychle, poněvadž sen 
většinou do několika následují-
cích minut zapomeneme. Pro-
to je nejlepší mít po roce tužku 
a papír a svůj noční zážitek si 
napsat, nakreslit, nebo vzbudit 
nejbližší osobu, aby si ten sen 
pamatovala za vás. Ovšem to 
většinou bývá velmi nespolehli-
vý a občas nebezpečný způsob, 
takže když už budete v hovorné 
náladě, raději dejte přednost tře-
ba diktafonu. Ode mě vše a hez-
ké sny. ■

Dora Lakotová

sny

Beta vlny: duševní aktivita, spánek se sny
Alfa vlny: uvolněná bdělost, odpočinek
Delta vlny: normálně hluboký spánek
Theta vlny: hluboké uvolnění, meditace
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Co je to telepatie?

Výraz telepatie je odvo-
zen z řeckého slova tele 
(vzdálené) a pathe (cítě-

ní). Základní dělení je na spon-
tánní a experimentální telepatii.

• Spontánní telepatie fun-
guje na principu přenosu myš-
lenek nebo častěji spíše poci-
tů. Často k němu dochází mezi 
příbuznými či blízkými přáteli. 
Nejčastěji pak mezi matkou a dí-
tětem, případně mezi dvojčaty. 
Děje se nečekaně bez našeho 
přičinění, často ve stavu, kdy 
je člověk citově vyčerpán, ale 
i v naprostém klidu.

• Experimentální telepatií 
se přenášejí znaky nebo obrázky. 
Nejčastěji jsou to pak tzv. Zene-
rovy karty. Díky těmto kartám se 
dá přijít na procentuelní úspěš-
nost u testovaných osob.

Zenerovy karty
Jedná se nejčastěji 

o 5 symbolů, které se mají testo-
vané osoby pokusit uhodnout.

Funguje to?
Přímý důkaz existence tele-

patie jako takové doposud nebyl 
podán. Nikdy nebyly experimenty 
plně úspěšné, dá se tedy mluvit 
o jakési možné náhodě, kdy se 
induktor (předávající) a receptor 
(přijímající) „shodnou“. Sigmund 
Freud a další psychologové 
a psychiatři se telepatií zabývali. 
Většinou došli k závěru, že jde 
o schopnost, kterou jsme ztratili 
během vývoje, avšak většina je 
schopna ji více či méně občas 
znovu vyvolat v činnost.

Stalo se vám někdy, že 
váš mazlíček (například pes) vy-
cítí, že vám chce někdo ublížit? 
I tento jev lze vysvětlit telepatií. 

V tomto případě se jedná větši-
nou o citovou vazbu psa na člo-
věka, kterého se snaží bránit 
nebo varovat před nebezpečím. 
Další příklad se týká například 
volně žijící zvěře, která je schop-
na vycítit lovce, a to i když ho ne-
vidí ani neslyší.

Jak vyzkoušet, zda 
ovládáte telepatii?
Způsobů je spousta. Jeden 

z nejjednodušších jsou již výše 
zmíněné Zenerovy karty. Další 
možnost je, že obě osoby jsou 
v oddělených místnostech. Jed-
na má za úkol pomýšlet postup-
ně na jednoduché předměty či 
obrázky. Ta druhá v jiné místnos-
ti má před sebou papír a tužku a 
nakreslí či napíše první, co ji na-
padne. Způsobů je více, sami si 
vyberte, který vás zaujme. Hod-
ně štěstí! ■

Hela Nedošínská

Stalo se vám někdy, že jste 
se ocitli ve známé situaci? 
Situaci, kterou jste již ně-

kdy v minulosti prožili? Že ne? 
Pak patříte k jen několika málo 
procentům lidí, kteří se s tímto 
jevem nikdy nesetkali.

Výraz déjà vu pochází 
z francouzštiny a znamená „už 
viděno.“ Označuje pocit již dří-

ve prožitého. Zážitek, který jsme 
ještě neměli, ale připadá nám 
natolik známý, že si myslíme, že 
jsme ho již prožili. 

Jak vlastně vzniká? Dlou-
ho to byla pro vědce záludná 
otázka. Nejčastěji se uvádí te-
orie, která nachází příčinou 
v časovém sladění mezi levou 
a pravou hemisférou našeho 

mozku (levá je obvykle 
dominantní). Dochází zde 
k chybě, kdy dominantní 
hemisféra obdrží stejnou 
informaci dvakrát – jednou 
přímo a podruhé s určitým 
zpožděním. Když tedy do-
razí i druhý obraz, mozek 
nedokáže rozlišit, zda prv-
ní informace přišla před 

sekundou, nebo před delším ča-
sem, což následně vyvolá pocit, 
že už jsme to jednou zažili. Ob-
vykle to však není žádné závaž-
né poškození mozku, jen docela 
neškodná chybička.

Můžeme rozlišit několik 
typů déjà vu – déjà vécu (již pro-
žito), déjà senti (již cítěno), déjà 
visité (již navštíveno), déjà en-
tendu (již slyšeno) a další.

V poslední době se tento 
fenomén dostává stále častěji 
do literatury, ale také do filmů, 
jako je populární sci-fi The Matrix 
nebo stejnojmenný film Déjà vu.

I přes drobné chyby je však 
lidský mozek téměř dokonalým 
mechanizmem. ■

Andrea Bálková

telepatie

Sen nebo skutečnost? ... Déjà vu
(neboli paramnézie)
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Klonování = Množení 
buněk, zárodků, nebo úseků 
genů, jímž se získá populace 
stejného složení, jako byl vý-
chozí materiál.

Podstata klonování (umě-
lé zásahy člověka do struktury 
genetického kódu) se objevila 
už před přibližně 55 lety. Klono-
vala se už zvířata, jako např.: 
ovce, psi, kočky a v uplynulém 
měsíci (přesněji 15. 11.) se 
američtí vědci pochlubili s na-
klonováním embrya opice.

Přesněji jde o klon maka-
ka. Kmenovou buňku získali 
z 10-ti letého makaka (z 12 po-
kusů se uchytil pouze 1), přitom 
se vědci domnívali, že bude 
klonování primátů velmi složité, 
hlavně kvůli stavby jejich DNA.

Klonování v datech:
- 1953: Američané obje-

vují strukturu genetického kódu 
(DNK). Od té doby lze do gene-
tického kódu provádět případné 
zásahy, dokonce jeho absolutní 
vymazání.

- 1981: Poprvé v historii 
se přestavěním buněčného já-
dra ( = klonováním) na univer-
zitě v Ženevě údajně podařilo 
naklonovat myši.

- 1982: Britským výzkum-
níkům se podařilo genovými 
manipulacemi „vyrobit“ živoči-
cha na půl ovci a na půl kozu.

- 1987: Australané hlásí 
vznik „superovce“, která (díky 
zásahu do růstového hormonu) 
může dorůst nadměrných veli-
kostí.

- 1988: USA získává prv-
ní patent v oblasti genového 
inženýrství za tzv. „rakovinovou 

myš“. Zvíře, jemuž byl do gene-
tického kódu vražen lidský ra-
kovinný gen.

- 1993: Americkým věd-
cům se úspěšně podařilo na-
klonovat lidské embryo!

- 1997: Úspěšným naklo-
nováním skotské ovce Dolly se 
znovu otevírá diskuse o mož-
nosti exaktního „kopírování“ 
lidí…

- 2007 američtí vědci na-
klonovali embryo primáta

Měli bychom být vědě 
vděční, bát se, nebo klonování 
ignorovat?

Výhody a nevýho-
dy klonování:

+ V budoucnu by věd-
ci díky klonování mohli objevit 
léky na mnohé choroby, které 
nyní sužují lidstvo.

Například Parkinsonovu 
a Alzheimerovu chorobu. Díky 
klonování mozkových buněk by 
organizmus daného pacienta 
zdravé buňky neodmítnul.

- Genetické mutace. Kdy-
by se klonování vědcům vymklo 
z rukou, mohlo by to mít nedo-
zírné následky na celou popu-
laci Země.

A k jakému názoru se při-
kloníte vy? Nezaujatě namítám, 
že bych nerada potkala napro-
sto stejnou osobu, se stejnými 
myšlenkami, vizáží a chováním 
jako já. I když to z hlediska stáří 
není možné (klon se přece ne-
může narodit jako patnáctiletý).  
Budoucím generacím bych to 
také nepřála.

Vždyť „ žít věčně “ je jen 
slovní obrat. Nesmrtelný není 
nikdo z nás a klony na tom nic 
nezmění. ■

Kateřina Piętoňová 

Sen nebo skutečnost? 
klonování

Sen, skutečnost, nebo 
noční můra? Tak si to ro-
zebereme…

V neděli 2. 12. 2007 byla 
první adventní neděle?? 
Tak to zcela určitě není 

sen, že se k nám blíží Vánoce. 
Za necelý měsíc je máme tady!!

Ovšem pro většinu z nás 
jsou Vánoce, tedy přesněji před-
vánoční období, spíše noční mů-
rou, nežli pohodovým obdobím. 
Lámeme si hlavu, co obstarat 
na Ježíška svým nejbližším, ale 
na nic nepřicházíme… A když 
konečně už víme, co koupit, vy-
dáme se do města, ale tam je 
boží dopuštění! Lidé jsou všude, 
nikde se nedá skoro ani pohnout. 
Všude se musíte tlačit, abyste 
se dostali k vysněnému dárku 
pro vaše nejbližší.  Když už ho 
konečně máte, musíte čekat ne-
skonale dlouho u pokladny, až se 
dostanete na řadu. Svetr a zimní 
bunda nejsou nejvhodnějším ob-
lečením pro stání v nesnesitelně 
dlouhé řadě u pokladny, po urči-
té době začíná Vám být pěkně 
horko. A to všechno způsobuje, 
že se nervy vydávají na dlouhý 
pochod.

Ale abych nepsala jen 
o tom, jak jsou vánoční svátky 
strašné, představme si teď sa-
motnou Štědrovečerní večeři. 
Všechny dárky máme obstará-
ny, teď jen sedíme u stolu, dí-
váme se na rozsvícený vánoční 
stromeček a čekáme na smaže-
ného kapra a bramborový salát. 
Všechny starosti s dárky a pro-
stě se vším hodíme za hlavu 
a užíváme si spokojeně ty pravé 
vánoční svátky. A když potom 
ještě vidíte opravdu upřímnou 
radost někoho blízkého z Vaše-
ho dárku, řeknete si, že ten shon 
za to stál.

Takže věřte tomu, že Vá-
noce už nejsou jen pouhým 
snem, a pomalu ale jistě se po-
nořte do toho shonu, ať všechno 
stihnete. K datu  24. 12. jen re-
laxujte. ■

Katka Blažková

Vánoce
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Když se sen promění ve 
skutečnost: Bill Gates

Když zazní jméno Bill Gates, 
většina lidí si představí po-
čítačovou firmu Microsoft, 

hromadu peněz a někteří přímo 
dolarová esíčka. Není moc těch, 
kteří by ho neznali a je mnoho lidí, 
kteří by chtěli být na jeho místě. 
Dá se skoro říct, že mezi jeho 
jméno a slovíčko „bohatství“ by 
se dalo dát rovnítko, není divu, 
když Gates má majetek v hod-
notě zhruba 50 miliard dolarů 
(=100 miliard korun)!!! Jaký ale 
tento muž ve skutečnosti je? Čím 
je tak výjimečný? Liší se tolik od 
nás, „obyčejných smrtelníků“?! 
Odpověď zní: „Ne!“ Tento muž je 
člověk, jako každý jiný. Můžete 
teď odhalit sami, v čem spočívá 
jeho úspěch...

Něco málo o jeho 
životě…

William Henry Gates III, 
kterého známe jako Billa Gate-
se, se narodil 28.října roku 1955 
v Seattlu v USA. (Takže teď je 
mu 52 let, jsem to za vás spočí-
tala.) Jeho matka byla učitelkou 
a jeho otec vynikajícím právní-
kem v Seattlu a kromě Billa vy-
chovávali jeho další dvě sestry. 
Bill začal chodit na běžnou státní 
školu jako všechny ostatní děti, 
nebyl nějaké extrémně nadané 
dítě jako třeba Mozart či Beetho-
ven, ale byl velmi dobrý na ma-
tematiku a logiku. (Že bych se 
přece jenom začala v té matice 
víc snažit?) 

Ve 12 letech potom pře-
stoupil na celkem prestižní sou-
kromou školu Lakeside school. 
Ano, zde pravděpodobně nastal 
ten zlomový bod, protože na této 
škole začal Bill poprvé pracovat 
s počítačem. Že na tom není nic 
zvláštního, řeknete si. Nesmíte 
ale zapomenout na to, že jsme 

v roce 1967 a to počítače na ško-
lách zdaleka nebyly běžné, spíš 
naopak. Počítač totiž zabíral ce-
lou místnost! Zpět k Billově pří-
běhu. Protože měl Bill na této 
škole přístup k počítači, začal 
také poprvé programovat. Hned 
rok na to napsal svůj první počí-
tačový program, to mu bylo pou-
hých 13 let! Pokud je vám stejně 
jako mně víc než 13 let, nezou-
fejte, někteří géniové se začali 
projevovat ještě později! 

Začátek podnikání
V 17 letech už Gates vy-

tvořil spolu se svým kamarádem 
Paulem Allenem (ten pro nás 
ještě později bude důležitý, pro-
to uvádím jeho jméno) program 
pro tvorbu školních rozvrhů. Do-
stali za něj 4200 dolarů (v pře-
počtu 77000 Kč, jsem to za vás 
opět spočítala). Celkem slušné, 
že? Poté s Paulem Allenem (oba 
17-ti letí!) založili první firmu, 
Traf-O-Data.

Po střední škole se Bill 
rozhodl, že se chce stát práv-
níkem – stejně, jako jeho otec, 
proto začal studovat na Harvard-
ské univerzitě. V průběhu studií 

spolu s Allenem programovali 
a programovali a konečně v roce 
1973 společně založili firmu 
Microsoft. Jejich heslem bylo: 
„Počítač na každém psacím sto-
le a v každé domácnosti“. Když 
se nad tím hlouběji zamyslíte, 
byl to v podstatě velmi úspěšný 
pohled do budoucnosti, protože 
tehdy neměla počítač žádná do-
mácnost, pouze školy, výzkumné 
ústavy, kanceláře…a mít počítač 
doma bylo něco nepředstavitel-
ného. A jak je tomu dnes? Ně-
kteří mají doma počítače i dva 
a ještě k tomu třeba notebook. 
Gatesovy odhady se naprosto 
vyplnily, to je pravděpodobně 
jedna z hlavních věcí, která ho 
udělala tak úspěšným. 

Gates kvůli firmě ale ode-
šel z univerzity a nedostudoval 
ji, což je o něm veřejně známo. 
Dnes však prý bere mezi své za-
městnance pouze vysoce vzdě-
lané pracovníky, není to fér…
Microsoftu se dále velmi dařilo, 

mimo jiné i proto, že to byla je-
diná firma, která začala vyrábět 
něco nového, co předtím vůbec 
neexistovalo- počítačový soft-
ware (nazvaný Windows). A tím 

Bill si hraje na Playstationu.
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Magie jako slovo

Na úvod krátký vhled do ety-
mologie:
Původ tohoto slova mů-

žeme hledat prakticky 
ve všech známých starých 
jazycích. Ve staroperštině se 
kněz nazýval maguš, stejný 
výraz byl ale použit i pro slo-
va jako moc a velikost. Dále 
pak magnus latinsky, megas 
řecky a maha v sanskrtu vy-
jadřují to samé-velký, moc-
ný. Odtud tedy pravděpo-
dobně slovo mageia.

Magie a její popularita
Harry Potter, Pán prste-

nů, Nekonečný příběh, Hvězdné 
války…všechna tato díla jsou tr-
háky, bestsellery. Svým tvůrcům 
vydělávají miliony dolarů, ale co 
nás na nich tak zaujalo? 

Dobrodružství, která zažijí 
hrdinové? Jen to? Přesto však 
jsou postavy čarodějů velmi po-

pulární. Může to být, také tím, 
že nás i v tomto světě, kdy už 
hodně věcí umí vysvětlit věda, 
přitahovat něco nadpřirozeného, 
něco čemu nerozumíme? Kde 

však podle některých autorů 
můžeme cítit své kořeny z dob, 
kdy naši předkové věřili v různé 
nadpřirozené bytosti-elfy, skřítky, 
trpaslíky, vlkodlaky a mnoho dal-
ších, které známe právě z fanta-
sy příběhů. Přesto si tato litera-
tura podání magie přizpůsobuje. 
Autoři se inspirují navzájem, ale 
hlavně z historie. Z toho mála, co 

víme o keltské a staroirské myto-
logii…

Nadpřirozené bytosti a 
jevy keltské mytologie. 

Anglie a sever Evropy prv-
ního tisíciletí-právě touto oblas-
tí a touto dobou se inspiroval 
J.R.R. Tolkien pro napsání „Dějin 

Středozemně“.
Právě v té době, ješ-

tě před konečným ovliv-
něním křesťanskou církví, 
zde lidé žii v těsném styku 
s přírodu. Les pro ně před-
stavoval magické místo. 
Žili zde dobří duchové- el-
fové, kteří, pokud jste si 
je naklonili, vám mnoho 
pomohli. Pokud však byli 
proti vám, vysílali otráve-

né šípy, které způsobovaly ne-
moci. V některých skalách sídlili 
obři. Norny byli schopny před-
povídat budoucnost. Lidé, kteří 
znali knihu léčivých rostlin Lac-
nunga, byli schopni léčit mnohé 
nemoci. Některé z bylin v ní uve-
dených používáme i teď. Světu 
vládl Ódin na svém větrném koni 
Sliepnim. Druidové byli tajemný-

pádem si vybudovala monopol. 
Sám Gates ovšem tvrdí: “Uspě-
jí jedině velké společnosti, které 
překonají vlastní výrobky dříve, 
než to udělá někdo jiný.“ A dál 
už to znáte sami, stačí, když za-
pnete počítač na svém psacím 
stole a zobrazí se vám: „Vítá vás 
Microsoft Windows.“

Jak teď žije?
Bill Gates momentálně žije 

se svojí manželkou Melindou, 
kterou si vzal 1.ledna 1994. Po-
znali se, když Melinda Frencho-
vá byla marketingovou manažer-
kou Microsoftu. Mají spolu 3 děti, 
dceru Jennifer (11), syna Roryho 
(8) a další dceru Pheobe (5). 
Společně bydlí v obrovském 

domě u jezera Washington, dům 
je velmi moderní a (nečekaně) 
obsahuje spoustu elektronic-
kých systémů. Společně založili 
„Nadaci Billa a Melindy Gateso-
vých“, která dává peníze na boj 
s nemocemi, na prevenci AIDS, 
na stipendia studentů z chudých 
poměrů apod. V roce 1999 dali 
do svojí nadace 5 miliard dolarů 
(cca 100 miliard korun), což je 
největší jednorázový dar od žijící 
osoby v celé historii. 

Majetek Billa Gatese podle 
časopisu Forbes:
1996 – 18,5 miliard dolarů, 1. místo
1997 – 36,4 miliard dolarů, 2. místo
1998 – 51,0 miliard dolarů, 1. místo
1999 – 90,0 miliard dolarů, 1. místo
2000 – 60,0 miliard dolarů, 1. místo

2005 – 46,5 miliard dolarů, 1. místo
2006 – 50,0 miliard dolarů, 1. místo
2007 – ZMĚNA!!! Gatese před-
běhl se svým majetkem Mexi-
čan Carlos Slim, jehož majetek 
vzrostl na 68,7 miliard dolarů- 
dnes už Gates není nejbohatším 
mužem světa.

Na závěr jeden vtípek 
o Gatesovi, na netu je jich oprav-
du hodně, tak jsem aspoň jeden 
vybrala:
Podívá se Bill Gates ráno do zrca-
dla a praví: „Zrcadlo, zrcadlo, po-
věz mi, kdo je na světě nejbohat-
ší?“ Odpověď: „V aplikaci Zrcadlo 
došlo ke kritické chybě a bude 
nyní ukončena. Ohlaste tento pro-
blém společnosti Microsoft!“ ■

Jaroslava Kořená

Sen nebo skutečnost? ... magie
Nadpřirozené jevy, zvláštní bytosti, zaříkadla, lektvary 
- to mě napadne mě, když se řekne magie. Může však 
něco z toho být skutečné? A co vlastně víme o magii? 
Proč má magie právě teď takovou popularitu?
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mi osobnostmi. Procházeli slo-
žitým obřadem zasvěcení, kdy 
museli vykonat svou první my-
tologickou cestu, pak ji dovedli 
často opakovat. Dále například 
mohli mluvit se zvířaty. Příroda 
byla magická ve své celistvosti, 
a proto křižovatky cest byli síd-
lem zlých duchů a vily, které zů-
staly po Římanech, nebyli kelt-
skými osadníky nikdy obydleny, 
ze strachu před pomstou duchů. 
Právě tato oblast byla Středoze-
mí. Po dlouhém boji a vzájem-
ném ovlivňování s církví zanikla 
a o její existenci se dozvídáme 
až v posledních letech. 

Přesto však v této zatím 
často uváděné „Temné době“, 
můžeme hledat původ dnes zná-
mých nadpřirozených bytostí 
a schopností.  V magii ale zná-
me i jiné schopnosti, které jsou 
různě děleny…

Druhy magie a uskutečni-
telnost jejího provozování.

Nejznámější rozdělení ma-
gie je na bílou a černou. Bílá je 
taková, kdy její provedení není 
proti vůli účastníka, u černé je to 
naopak. Další dělení pak je na: 
Přirozenou a nepřirozenou ma-
gii.

Toto je velmi starý způsob 
posuzování magie. Možná jste 
se s ním už setkali ve Fausto-
vě Magia Naturalis a Magia In-
naturalis - což je latinský název 

pro magii přirozenou a magii ne-
přirozenou.

Magie přirozená je založe-
na na sedmi planetárních silách, 
které ovlivňují vše stvořené. Díky 
ní můžeme léčit a předpovídat 
budoucnost. 

Magie nadpřirozená: 
pro ni je nezbytná

Komunikace s bytostmi tož 
nazývanými nadpřirozené, za-
měřená na naklonění si duchů.

Magie lidová, vzdě-
laná a něco mezi
V návaznosti na předchozí 

řádky si můžeme magii rozčlenit 
dle povahy operatéra. Buď půjde 
o magii samu o sobě - či magii 
vzdělanou nebo o magii lidovou 
či lidové čarodějnictví. Začnu tím 
jednodušším:

Že lidová magie obsahu-
je různé známé, prosté, jednou 
účinné a jindy zcela neúčinné 
recepty, to asi nemusím zdůraz-
ňovat. Připomenout bych měla 
to, že tato magie je směsicí ne 
zcela dobře pochopených sku-
tečně funkčních postupů a lido-
vých pověr. Jako pěkný příklad 
pověry a jejího vzniku si může-
me uvést třeba známou černou 
kočku přes cestu. Zcela jistě se 
několikrát stalo, že zadumaného 
človíčka vylekalo přeběhnutí koč-
ky, která ani nemusela být černá, 
ale v šeru, či tmě se tak mohla 
jevit. Vyděšený člověk se rozzlo-

bil, anebo jen ztratil pozornost 
a udělal chybu. My lidé jen nera-
di hledáme chybu u sebe, raději 
se vždy pohlédneme po někom, 
kdo by přicházel do úvahy jako 
viník, a tak se stalo, že človíček 
obvinil chudáka kočku.  A na-
příště, aniž to dost zdůraznil, už 
mohla černá kočka za kdejakou 
nezbedu.

Později se černá kočka 
přímo zdémonizovala. Hlavně 
proto, že byla černá. Černá jako 
základní ženská barva dost vadi-
la mužsky, tj.autoritativně, zamě-
řeným církevním otcům a velice 
brzy se vše černé stalo ďábel-
ským. Bohužel je na tom lidová 
magie dodnes podobně, ačkoliv 
lze říci, že v poslední době jsou 
původní nekřesťanské nauky - 
sem řadím bylinkářství, pohan-
ské čarodějství a některá cvičení 
s energií - publikovány a prochá-
zejí renesancí. Nicméně zatím 
stále stojí lidová magie na křes-
ťanských symbolech, černých 
zvířatech, krvi a pocitu, že čaru-
jící dělá něco zakázaného.

Na důkladné znalosti te-
orie se zakládá opačná magie, 
kterou jsem označila jako vzdě-
lanou. Studenti studují mnohé 
astronomické a astrologické 
oblasti, mytologii, učí se mnohé 
jazyky, rozvíjejí schopnosti vůle 
a soustředění, to vše proto, aby 
poté při praxi všechny přítomné 
energie psychicky unesli.

Závěr:
Pokud jste se dostali až 

sem, tak možná patříte k těm, 
kteří mají rádi fantasy a jsou 
v dnešní době ovlivněni tím, co 
je zakotveno v podvědomí, ale 
možná jste si chtěli jen něco pře-
číst.  Také je tu možnost, že pa-
tříte k lidem, které magie oprav-
du zajímá. Bohužel pro zájemce 
o opravdové praktikování mám 
jen jednu radu:
Když je žák připraven, učitel při-
jde. (staré indické přísloví) ■

Martina Knapová
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Mezi témata z nejzajíma-
vějších pro nás, školou 
povinné nebo studující 

patří poměrně často diskutovaná 
otázka, nosit nebo nenosit uni-
formy na českých školách. Tímto 
tématem se také v plátku Scara-
beus zabývala jedna z redakto-
rek a stálých přispěvatelek a já 
pociťuji nutnost k tomuto tématu 
vyjádřit také (nejen) svůj názor, 
který je poněkud odlišný od ná-
zoru autorky výše zmíněného 
příspěvku.

Jako jednu z prvních vý-
hod uniforem jmenuje autorka 
nivelizaci sociálních rozdílů mezi 
studenty. Je ale skutečně prav-
da, že pokud budete muset nosit 
všichni oblečení předepsaného 
střihu a barvy, zcela tím zakry-
jete Vaši finanční situaci? Sku-
tečně chceme abychom všichni 
vypadali, že máme stejně, nebyl 
režim, v němž o toto bylo usilová-
no, roku 1989 pokořen revolucí? 
Dle mého názoru je prostě při-
rozené, že někdo má více a jiný 
méně, ale s tím člověk nenadělá 
buď nic, anebo skoro nic. Po-
kud bychom museli všichni nosit 
uniformy daného střihu a barvy, 
najdou se tací, kteří dají najevo 
svou movitost kvalitnější látkou, 
nebo doplňky, školními potřeba-
mi apod. Pokud bychom se tedy 
skutečně rozhodli srovnat skó-
re všem studentům, museli by 
do školy chodit nazí a ve škole by 
museli dostat stejné věci od stej-
ně ošoupané gumy, přes sešity 
stejného počtu listů až po napro-
sto stejné, erární oblečení. 

Dalším problémem je to, 
že oblečení samo o sobě hodně 
vypovídá o člověku, mimo jiné 
na rozmanitém dámském oble-
čení vidí pozorovatel přinejmen-
ším vkus, náladu a třeba hudbu, 
kterou má zkoumaný objekt rád. 
Já osobně mám rád heavy me-
tal a černou barvu. Bude proti 

mému osobnímu přesvědčení 
nosit kobercově šedou nebo ni-
čím nezajímavou hnědou barvu, 
ale pokud se do ní neobleču, 
budu penalizován za porušení 
školního řádu. Můžeme vidět 
spoustu příkladů lidí, kteří roz-
hodně vybočují z autorkou nastí-
něného modelu „modré jeansy 
a triko“.  Je skutečně důvod jim 
tuto možnost brát? Na gymnáziu 
Lingva se (dle osobního sdělení 
tamějších studentů) ředitel po-
kusil vnutit uniformy studentům, 
kteří je jednohlasně odmítli. 

Co se týče zaměstnání, 
zaměstnavatel motivuje podříze-
ného k nošení stejnokroje věcí, 
na kterou slyší dnes celý svět, 
která způsobuje rozdíly mezi 
společenskými vrstvami, jež je 
vyjadřována malými kovovými 
přibližně kulatými destičkami 
nebo barevnými papírky a říká se 
jí peníze. Ani to ale na českých 
pracovištích není tak obvyklé, 
pokud nejste pracovník v Teme-
líně, kde pokud nebudete nosit 
erár, možná si budete v noci číst 
školní časopisy za jasného svět-
la i bez pomoci jakékoli lampičky 
či světla. 

Musím poznamenat, že 
návrh kontrolovat studentkám 
-studentům, jak se v článku píše 
nikoli- zda neporušují školní řád 
nenošením spodního prádla mě 
velmi pobavil, až takovou komi-
si někdo ustanoví, asi se do ní 
dobrovolně přihlásím bez náro-
ku na odměnu. Nicméně ruku 
na srdce, přátelé, toto bychom 
asi skutečně jen těžko kontro-
lovali. Položka ve školním řádu 
„Studentky každé ráno prokáží 
že nezapomněly na spodní prá-
dlo“ by asi nepůsobila dojmem 
seriózní vzdělávací instituce. 

Mluvíme-li o tradici na za-
hraničních školách, jedná se vět-
šinou o školy, fungující po celá 
staletí, nebo o školy prestižních 

jmen. Buďme k sobě upřímní, 
rozdíly mezi gymnázii u nás jsou 
minimální. Studentu může být 
zcela ukradené, zda studuje tam 
či onde, všude se dozví zhruba 
totéž, za předpokladu že nara-
zí na dobré učitele a já osobně 
věřím, že na všech školách jsou 
učitelé horší i lepší. V tomto 
bodě tedy se slečnou redaktor-
kou sdílíme názor, že zde není 
tradice, na kterou bychom mohli 
navázat.

K problému opisování, jed-
ná se o fenomén, který se uči-
telé marně snaží potírat a který 
zde bude s uniformami nebo 
bez nich. Opisování jako takové 
je ovšem zjišťování faktů, která 
nám sdělil vyučující, či jím vy-
braná učebnice, jinde, než v naší 
hlavě. Jediná osobnost která zde 
tedy figuruje je učitel, a žák zde 
nevkládá žádnou část osobnos-
ti, kterou by mohl opisováním 
ztratit. V pracích, kde žák svou 
osobnost vkládá je opisování vel-
mi obtížné, ba nemožné. Navíc 
zkušený učitel podle stylu žáka 
pozná, že něco nehraje, a pokud 
to nepozná tak je také nepravdě-
podobné, že by byl schopen ob-
jevit tahák, nebo žáky perfektně 
kamuflovaný informační přenos 
realizovaný jakoukoli formou.

Vrátíme se zpět, v návaz-
nosti na text příspěvku, k materi-
álu riflovina. Jeansy jsou pohodl-
né, modrá barva je oblíbená, tak 
proč ne? Za to může pan Calvin 
Klein, který přinesl masové uží-
vání dříve pracovních kalhot, po-
kud se nám nelíbí, máme mož-
nost si vybrat jiné materiály, je 
jich tu spousta. A reflexní zelené 
kalhoty, nebo aktovka s medvíd-
kem Pú? Řekněme, že medví-
dek Pú přece jen není obvyklý 
mezi studenty gymnázia, tento 
kousek se častěji vídá u ma-
lých dětí, nebo u velkých vtipál-
ků (tedy se třeba objeví i u nás 

Reakce na příspěvek Školní uniformy
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na škole) a zelené kalhoty jsem 
při procházkách obchůdky s ob-
lečením mnohokráte nezahlédl, 
a to si radši koupím ty zatraco-
vané modré jeansy než abych si 
je doma šil. Finanční náročnost 
takových kalhot by byla asi také 
slušná, neboť reflexní zelené 
materiály se nevidí až tak čas-
to, byly by možná dražší i než 
uniforma. Uniforma se pohybuje 
v cenové relaci 5000+, a myslím, 
že každý si koupí uniforem více, 
nejsme přece prasátka abychom 
chodili celý týden v jedné ko-

šili, kalhotách apod. Efekt jed-
né uniformy, nošené celý týden 
ve spojení s nevyhovujícími spr-
chami a časovými možnostmi 
se osprchovat po tělocviku by 
zapříčiňoval, že by škola voněla 
jako laboratoř chemie směsicí 
deodorantů, vod po holení a par-
fémů, a nebo by zapáchala jako 
prvotřídní jednotné zemědělské 
družstvo, protože pach potu do-
konale nepřehluší žádný prostře-
dek, a nebo jen ty dražší. A jsme 
zpět u společenských rozdílů.

Co tedy říci závěrem? Je 

naprosto jasné, že sociální rozdí-
ly nesmažeme. Můžeme se zku-
sit vrátit na stromy, ale i tam se 
budou někteří domnívat, že ten 
strom dává lepší ovoce, které je 
šťavnatější. Smiřme se s rozdíly 
a berme je jaké jsou, když jsme 
demokratický stát, nezaváděj-
me totalitní přístup k oblečení 
a majetku. Je to sice smutné, že 
někteří měli více štěstí než my, 
ale tím, že na 6 hodin denně za-
pomeneme kolik máme na účtu, 
s tím stejně nic nenaděláme. ■

Petr Šupal

SANTA CLAUS: Inženýrovo stanovisko

Na světě jsou přibližně dvě 
miliardy dětí (osob mlad-
ších osmnácti let).

Protože Santa ale nena-
vštěvuje děti muslimů, hinduistů, 
židů a buddhistů (snad kromě 
těch v Japonsku), snižuje se 
jeho pracovní vytížení na 15% 
původního počtu, neboli na 378 
milionů dětí (podle Úřadu pro 
evidenci obyvatel). 

Počítáme-li s průměrem 
3,5 dítěte na rodinu, přijde to 
na 108 milionů domovů, přičemž 
v každém z nich se počítá ales-
poň s jedním hodným dítětem. 

Santa si musí vystačit 
s nějakými 31 vánočními hodi-
nami, díky rozdílným časovým 
pásmům a zemské rotaci, při-
čemž počítáme s tím, že cestu-
je z východu na západ (což se 
zdá být logické). To vychází na 
967,7 návštěv za sekundu. To 
znamená, že na každou křes-
ťanskou domácnost s hodným 
dítětem má Santa okolo 1/1000 
sekundy na to, aby zaparkoval 
sáně, seskočil, sklouzl dolů ko-
mínem, naplnil punčochy, rozdal 
zbývající dárky pod stromeček, 
snědl všechno jídlo, které pro 
něj v domě nechali, vyšplhal se 
zpátky do komína, skočil do sání 
a přemístil se k dalšímu domu.

Předpokládáme-li, že 

všechny z těchto 108 milionů 
domácností jsou pravidelně roz-
místěny na Zemi (což samozřej-
mě není pravda, ale přijmeme to 
pro naše výpočty), mluvíme teď 
o 0,78 míli mezi každými dvěma 
domácnostmi a o 75,5 milionech 
mílí celého výletu, nepočítajíce 
v to zastávky na záchod a po-
ruchy. To znamená, že Santovy 
sáně se pohybují rychlostí 650 
mil za hodinu - 3000x rychle-
ji než světlo. Jen pro srovnání: 
nejrychlejší stroj vyrobený člově-
kem, vesmírná sonda Ulysses, 
se pohyboval ubohou rychlostí 
27,4 mil za sekundu a obvyklý 
sob může (v nejlepším případě) 
běžet 15 mil za hodinu. 

Dalším zajímavým prvkem 
je zátěž saní. Přisoudíme-li kaž-
dému dítěti pouhou středně vel-
kou stavebnici Lego (váha dvě 
libry), pak sáně nesou přes 500 
tisíc tun, nepočítáme-li samotné-
ho Santu. Na zemi nemůže nor-
mální sob uvést více než 300 li-
ber. Ani kdybychom připustili, že 
„létající“ sob uveze desetkrát víc 
než je obvyklé množství, práci 
by nezvládlo nějakých osm nebo 
devět - Santa by jich potřeboval 
360 000. To zvyšuje zátěž, při-
čemž jsme ještě stále nezapo-
čítali hmotnost saní, dalších 54 
000 tun, neboli sedm Královen 

Alžbět (těch lodí, ne panovnic). 
600 000 tun letících rychlostí 650 
mil za sekundu vytváří grandióz-
ní odpor vzduchu - to by mohlo 
zahřát soba stejným způsobem 
jako vesmírnou loď vracející se 
do zemské atmosféry. Vedoucí 
dvojice sobů by každou sekundu 
vstřebávala 14,3 kvintilonů joulů 
energie. Stručně řečeno, vzpláli 
by téměř okamžitě, vystavujíce 
svému nepříznivému vlivu další 
soby a vytvářejíce tak ohlušující 
řetězové sonické výbuchy. Celé 
sobí spřežení by bylo zlikvidová-
no během 4,26 tisícin sekundy, 
neboli téměř přesně ve chvíli, 
kdy by Santa na své cestě dojel 
k pátému domu.

Ne že by na tom všem ale 
nějak záleželo, protože Santa by 
byl následkem zrychlení z nuly 
na 650 mil v hodině během 
0,001 sekundy vystaven zvýšení 
sil o velikosti 17 500 gravitačních 
konstant. 250 liber vážící Santa 
(směšně hubený) by byl přišpen-
dlen k zadku saní silou o velikos-
ti 4 315 015 liber, která by mu 
okamžitě rozdrtila kosti a orgány, 
proměňujíc ho při tom ve chvějí-
cí se hrudku růžového slizu.

Takže jestli Santa někdy 
byl, je teď už po smrti.

Veselé Vánoce. ■
přeložil Michal Místecký
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Je prosinec a s ním kaž-
dému asociativně nasko-
čí pojem Vánoce. Dalším 

myšlenkovým bodem jsou 
dárky a jejich nákupy. Davové 
šílenství vrcholí snad v kaž-
dém větším obchodním centru. 
A nervy už nejsou „nadranc“, 
nýbrž už tečou.

Tekly třeba prodavači 
mobilních telefonů, který dva-
cet minut obsluhoval zákazníka 
v přeplněné prodejně. A ten si 
stejně nic nekoupil. Přišel se 
prý jen podívat, co je to zač, ten 
m-o-b-i-l.

Tekly podnikateli v obleku 
se zlatým náramkem a kufříkem 
v ruce. Nemohl přenést přes 
srdce, že na reklamním mate-
riálu se vyskytla zcela scestná 
a mylná informace udávající 
hodnotu výrobku. Dámská kos-
metická dárková sada nestála 
320 korun, nýbrž o dvacet ko-
run víc. Podvodníci jedni…

Tekly blonďaté slečně, 
která spěchala pro poslední kus 
sirek ve skleněné dóze. Přišla 
o ně v souboji s důchodkyní o 
berlích. Ztratila na ni nanejvýš 2 
vteřiny. Postarší dáma ji přede-
hnala během, který skoro před-
čil výkon maratónského běžce. 
Valila jako zběsilá a smyslů 
zbavená. Ve tváři měla urputný 
výraz odpovídající heslu „buď 
sirky, nebo život“. Jako kdyby 

si celý rok šetřila síly na hon za 
chalupářskými sirkami. No jo, 
sirky v DÓZE, to se dá pocho-
pit…

A nervy jistě tekly pá-
novi v hnědé bundě, který se 
v oddělení hračkářství hlasitě 
rozhořčoval nad faktem, jak to 
že už není na skladě panenka 
Chou Chou. Přesně ta panen-
ka, která v reklamě uměla ne-
jenom mluvit, ale hlavně čůrat. 
A Baby Annabel koupit nemohl, 
protože ta tuto zázračnou „čů-
rací schopnost“ jaksi nemá. 
Prekérní to situace…

Zkrátka nesmírné problé-
my, to se musí uznat. Po sobot-
ní návštěvě nákupního centra, 
kde byly všechny výše zmiňo-
vané scénky volně ke zhlédnu-
tí, jsem zjistila, že jsem lehce 
mimo. Musím začít taky něco 
horlivě řešit, abych nebyla 
„out“. 

Možná začnu hlouběji 
přemýšlet o správnosti výbě-
ru barvy žaluzií v mém pokoji. 
Jestli by se k tomu červenému 
koberci nehodily více béžové 
než ty současné šedé. Hm, 
ještě o tom popřemýšlím. Ale 
nápad je to dobrý. Jistě si při 
něm určitě užiji hodně nervů, 
možná se začlením a taky mi 
potečou. ■

Veronika Stroupková

Je prosinec

Pro někoho drobná kos-
metická chybka na kráse, 
pro někoho vcelku rozto-

milý fenomén. Někdo podstupu-
je drahé zákroky k jejímu odstra-
nění a někdo se jí rád pochlubí. 
Přitom je skutečně čím…

Nejenže je jakýmsi slu-
šivým doplňkem a oživujícím 
prvkem každého úsměvu, ale 
pro svého „majitele“ má ještě pár 
dalších výhod. Dle nedávných 
výzkumů bylo zjištěno, že lidé, 
kteří mají mezeru mezi přední-
mi zuby, přijímají více kyslíku, 
což zapřičiňuje lepší okysliče-

ní mozku a následné bystřejší 
a pohotovější jednání. Také došli 
k závěru, že by těmto osobám 
nemělo být cizí jakési vyšší es-
tetické vnímání a schopnost 
kreativity, která se může častě-
ji projevovat v hudební branži 
(zpěváci, skladatelé…).

Tyto teze se pokusili de-
monstrovat na příkladech zná-
mých umělců, např.: Madonna, 
Kurt Nielsen, Elijah Wood, Marie 
Fredriksson či Vanessa Paradis. 
Z českých tváří se mohou pyšnit 
Matěj Ruppert, paní profesorka 
Svatava Pitříková nebo Vlastimil 
Horváth…

Na závěr tedy doufám, že 
po této až nadmíru pozitivní no-
vince zmizely i sebemenší poku-
sy o komplexy z mezírek. Takže 
žádný strach a směle do úsmě-
vu! ■

Veronika Stroupková

Mezírka mezi zuby 
aneb KEEP SMILING
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S politikou se dnes setká-
váme na každém kroku. 
Budovy k nakupování, 

bydlení, vzdělávání, různá po-
tvrzení a doklady k cestování 
a mnohé další záležitosti jsou 
výsledkem rozhodnutí, jednání, 
dohod – tedy politiky.

Každý, kdo se angažu-
je ve veřejné správě a řízení, 
se stává veřejným činitelem. 

Ten by měl řádně a pravdivě 
informovat občany (díky nim 
tento post zastává) o své čin-
nosti. Na druhou stranu by se 
mělo uznávat právo na soukro-
mí, na osobní život, protože ať 
chceme, nebo ne, politici jsou 
taky jenom lidi (tomuto výrazy 
nabývá jiného smyslu v před-
volebních kampaních). Mělo by 
se jednat o jakousi rovnováhu 
a vzájemný respekt. Práce po-

litika by neměla být nic jiného 
než práce právníka, lékaře, ře-
meslníka.

Už ale mám toho „by“ 
nějak hodně. Na „by“ svět ne-
stojí. V každé profesi nalezne-
me poctivce, ne příliš škodící 
podfukáře a intrikány. Problém 
vězí v tom, že politika je jedna 
z mála oblastí, kde lze provádět 
i ty „nejšpinavější“ věci v ruka-

vičkách, v pří-
jemném pro-
středí, klidně 
i bez zvýše-
ného zájmu 
v e ř e j n o s t i . 
Pekař šidící 
kvalitu těsta 
nemá zákaz-
níky, lékař ne-
schopný léčit 
nemá pacien-
ty (zjednodu-
šeně řečeno). 
Jak ale hod-
notit výsledky 
práce ve ve-
řejné sprá-
vě? Výhod-
ná smlouva, 
spokojenost 
občanů, pří-
chod investo-
rů, rozvoj prů-
myslu? Tolik 
cílů si velmi 
často odporu-
je a sotva ně-
kde shledáme 

dokonalou souhru.
Zdá se zvláštní, že ve-

řejnost přistupuje k soukromé-
mu životu lidí „vyšší“ společ-
nosti s nedůvěrou. Tolikrát již 
měli „volné ruce.“ Tolikrát již 
zklamali.

Vlastně se neustále točí-
me v kruhu, v němž vše začíná 
a končí na tom, že jsme jenom 
lidi. ■

Denisa Kokošínská

Politika Škytavka

„Škyt…. Škyt…. Jééé, někdo 
na mě myslí!“ Tak možná zrov-
na tuto větu si v duchu řekne 

většina z nás, když začne škytat. Nechci 
vám kazit radost, ale moc pravdy na tom 
asi nebude.

Škytavka (singultus) je způsobena 
mimovolnými stahy bránice, hlavního 
dýchacího svalu, který dělí dutinu hrudní 
od dutiny břišní. Zvuk, který při škytavce 
vydáváme, může znít krásně roztomile, 
ale u někoho také jako kvikající prase 
před porážkou. Tyto zvuky vznikají kře-
čovitými stahy bránice a současným 
uzavřením oblasti hrtanu. 

Proč ale ke škytavce vůbec dochá-
zí? Existují dva druhy škytavky. Jeden je 
nezávažný a může být následkem pití 
šumivých nápojů, přejídání se, nadměr-
ného pití alkoholu nebo třeba i změnou 
teploty. Tato škytavka vymizí po krátké 
době sama od sebe. Ale je i závažněj-
ší forma škytavky, která dokonce může 
ohrožovat i život. Jde například o one-
mocnění plic, jícnu, srdce, aorty a další. 
Je léčitelná. Po 24 hodinách nepřetrži-
tého škytání byste měli raději navštívit 
lékaře.

Ale i krátkodobá škytavka nám 
může pěkně znepříjemnit život. Před-
stavte si, že jste například herec v diva-
dle a na pódiu před publikem vás pře-
padne. Jak se jí teda můžeme zbavit? 
Vždy, když se o škytavce začne bavit, 
představím si scénu z českého filmu Pe-
líšky, kde se výborní herci Miroslav Do-
nutil a Bolek Polívka vsadí, jak dlouho 
dokážou zadržet dech. Ano, toto je nej-
častější metoda, které nejvíce lidí věří. 
Ale existují i jiné způsoby - pití meduň-
kového nebo mátového čaje, akupresu-
ra, kloktání osolené vody, doušek stude-
né vody nebo čichání různých vůní.

Jestliže tedy začnete škytat, ne-
klesejte na mysli a vyzkoušejte, jestli 
na vás některá z metod působí. Nebo 
se poddejte hezkým myšlenkám, že 
na vás zrovna někdo (koho máte rádi) 
myslí… ■

Hana Moravcová
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Resident Evil: Extinction

Kdo má jenom aspoň ně-
jaký vztah k počítačovým 
hrám či má rád zombie 

tematiku, určitě o Resident Evil 
někdy slyšel. V prvním díle byli 
hlavní hrdinové uvězněni v pod-
zemním komplexu Umbrella pl-
ném lidí nakažených zákeřným 
virem (prostě zombie). Jednička 
se určitě povedla a někteří jeho 
fanoušci si vybrané scény určitě 
pamatují doteď (chodba a laser). 

Druhý díl kdy se virus rozšířil 
do celého města až takovou slá-
vu nesklidil, ale před příchodem 
třetího dílu – Resident Evil: Ex-
tinction – vznikl velký humbuk. 
Trailer plný ukazující scény z po-
stapokalyptického světa plného 
zombií se sličnou Millou Jovovich 
navnadil všechny na tu správnou 
zombie-vlnu. 

Extinction znamená vy-
hynutí ale oficiální překlad třetí 
díl označuje jako Zánik. T-Virus 
způsobující po smrti člověka 

obnovení základních životních 
funkcí (a taky potřeb – jíst) se 
rozšířil do celého světa a také 
zdevastoval veškerou flóru – 
takže jak už bylo řečeno, tenhle 
film je výlet do nehostinné pouš-
tě s pozůstatky lidských měst. 
Hlavní hrdinka Alice (Milla Jo-
vovich) se v tomto světě skrývá 
před hlavami korporace Umb-
rella, která po ní neustále pátrá 
– jakožto oběť nepovedeného 

experimentu s T-Virem je Alice 
klíč k jejím záměrům se světem, 
ve kterém jsou zombie jen pro-
středek ke svrchované nadvlá-
dě nad Zemí. Alice se setkává 
se skupinou rebelů, kteří hledají 
místa nezasažená virem…

A tak dále a tak dále. Zá-
pletka vypadá velmi slibně, ale 
celý film se drží cejchu svých 
předchůdců (a nijak se ho nesna-
ží zbavit) – průměrnosti. Tenhle 
film je prostě béčko všemi atribu-
ty. Od nedomyšlených dějových 

kliček, nevysvětlených zákoni-
tostí, plytkosti atmosféry, otřepa-
ných hlášek… prostě klišé, klišé, 
klišé. Tímto nechci film jakkoli 
shazovat, jde prostě o styl, jakým 
je dělán, a dost pravděpodobně 
by u této série předstíraná váž-
nost či hlubokomyslnot působily 
spíše úsměvně.

Ale myslím, že já i mnoho 
ostatních lidí šlo do kina s vědo-
mím, že se zde o žádnou perlu 

kinematografie opravdu jednat 
nebude. Ale proč se taky pokaž-
dé vracet z kina niterně zamyš-
lený, intelektuálně povznesený 
či jinak duchovně obohacený? 
Je něco špatného na tom po-
kochat se pohledem na pěknou 
děvu, kterak střílí hlavy zombíků 
dvouhlavňovou brokovnicí? Co 
na tom, že zápletka je primitiv-
ní, přímočaře podaná a dialogy 
postav při vší úctě jednoduché? 
Důležitá je zábava. A tato je di-
vákovi podávána v maniakálním 
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Zvonokosy

Děj Zvonokosů se ode-
hrává ve Francii. Zdejší 
starosta chce vybudovat 

pro lid něco „republikánského“. 
Prvotní nápad zní nechat napsat 
na bránu zdejšího hřbitova „Rov-
nost, republika, bratrství!“ S tím-
to neuspěje, a tak se rozhodne 
pro „Plán B“ a nechává vybudo-
vat pisoár. Většina obyvatelstva 
je značně potěšena (hlavně ta 
mužská část) a z rozvoje náměs-
tíčka mají radost. Jediným od-
půrcem je bába Čubíková, stará 
panna, která městský pisoár pro-
stě nevydýchala.

První dějství končí taneční 
scénou, kdy je na place 26 lidí. 
25 z toho tančí a mezi nimi se 
proplétá vesnické štístko Vincek, 
potrhlý, bláznivý mladík, jehož 
vychovává ještě stále maminka, 
a jež účinkuje v celém ději Zvo-
nokosů. Poté následuje patnácti-
minutová přestávka.

Během patnácti přestávko-
vých minut nás vzala spolužačka 
do zákulisí divadla. Dostaly jsme 
se i na jeviště a do přítomnosti 
herců. Nejzajímavější bylo setká-
ní s Vojtěchem Blahutou (hl. role 

Šakalí léta, Saturnin - Milouš, 
Zvonokosy - Standa Botička), 
posluchačem Janáčkovy konzer-
vatoře v Ostravě, momentálně 
se stálým působištěm v Brně.

Kamarádsky si s námi 
popovídal, rozdával úsměvy 
na všechny strany a dobudouc-
na nás pozval do zákulisí, kdy-
koli bude v NDM hostovat.

Po rychle uplynulých pře-
stávkových minutách pokračo-
valo představení následovně.

Do Zvonokosů přimaší-
rovali na pokyn hraběnky (zva-
né Kratibáby - velké odpůrky-
ně pisoáru) vojáci, aby nastolili 
ve Zvonokosech klid a pořádek. 
Netrvá dlouho a kapitán vojáčků 
se zaplete se záletnou manžel-
kou místního hostinského. Když 
se to manžel dozví, strhne se 
rvačka, ozve se výstřel a…štíst-
ko Vincek padá mrtev k zemi. 
Vojáci jsou vyhnáni z vesnice a k 
Vinckovi přichází jeho milující 
maminka.

Následuje nejsmutněj-
ší scéna z celého představení, 
matka zpívá nad mrtvým tělem 
milovaného syna. Věřím, že 

v té chvíli nezůstalo mnoho očí 
suchých, poněvadž scéna byla 
opravdu dojemná…

Po nějakém čase přichází 
slavnostní odhalení památní-
ku Vinckovi, ale co to??? Šok! 
Na podstavci stojí místo so-
chy bába Čubíková v oblečku 
na spaní a začne ostatním na-
dávat, že ona je přece jediná, 
která si ten pomník zaslouží. To 
už je na místní moc a Čubíkovou 
vyhánějí z vesnice. Představení 
končí rozhovorem místních mla-
distvých a Standy Botičky (Voj-
ta Blahuta) s kočárkem v rukou 
o politice a o tom, že až oni bu-
dou dospělí, tak tu politiku vez-
mou do vlastních rukou, a výři-
kem „Ale my se nedáme! Viď, 
Růženo?“ do kočárku s novoro-
zeným miminkem.

Dále už byla na řadě děko-
vačka. Pětkrát museli vyjít herci 
na jeviště a 5x je čekal sál nad-
šených diváků. Ale poté už sku-
tečně nastal čas, kdy se s námi 
rozloučili, opona se nadobro za-
táhla, a byl čas rozejít se domů.

Za všechny zúčastněné 
můžu říci, že to byl velmi příjem-
ně strávený večer. ■

Kateřina Piętoňová

Dne 27.9. se v NDM hrálo představení Zvonokosy.
Tuto divadelní hru navštívily mimojiné i žákyně 1.C  
a pan prof. Lukáš Průša. Teď už ale k průběhu…

tempu od prvních minut. V pod-
statě celý film je boj o přežití 
ve světě plném oživlých krvelač-
ných mrtvol zakončený dostave-
níčkem s finálním bossem – tím 
největším záporákem. Akce je 
intenzivní a nápaditá, tempo dec-
hberoucí a Milla v hlavní roli pro-
stě sexy. Co víc si přát? Tenhle 
film je prostě béčko, ale opravdu 
mistrně zvládnuté béčko! 

Doporučuje devět z deseti 
zombíků z redakce Scarabea. ■

Adam Fiala
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Teorie zrodu a vývoje „Krtků“
Úvod

Krtek je české jméno pro 13 
rodů malých savců, hmy-
zožravců z čeledi krtkovi-

tých (Talpidae). Správný překlad 
ovšem není krtkovití, ale doslov-
ně z latiny to je packobagrovití. 
Tudíž bychom měli zavést nový 
název – packobagřič. 

Packobagřiče lze zařadit 
do říše živočichů, kmene stru-
natců, třídy savců, a řádu hmy-
zožravců. Umístění do říše ži-
vočichů je zatím pouze dočasné 
a zde se budu snažit objasnit 
vám proč.

Jistě jsme každý někdy 
viděli přejetého packobagřiče. 
Není to zrovna pohled, u které-
ho by mysl zaplesala a proto si 
většina lidí nevšimne onoho zá-
sadního faktu. Krtek není doce-
la živý organismus (a pokud je 
přejetý, tak, lidově, „tím tuplem“ 
ne). Kdybyste se každý z vás 
podívali blíže, jen trochu 
blíže, elektronovým mik-
roskopem, zjistili byste, 
že to, co na první po-
hled vypadá jako krev 
je jistý druh bioche-
mického oleje produ-
kovaného olejotvor-
nými mechanismy 
uvnitř packobagřiče. 
Ano, to, co tvrdím, 
je odvážné, ale 
důkazy jsou zde 
na mém stole 
a každý může 
přijít a prohléd-
nout si je.

Vnitřní uspořádání
Po důkladném prohlédnutí 

celého packobagřiče je naprosto 
jasné, že máme co dělat s „ob-
živlým“ strojem. Nebyly nalezeny 
žádné bílkoviny, tuky, ani cukry, 
tvořící přirozený základ každého 

živého organismu. Naopak byly 
nalezeny molekuly kovu spo-
jené zubní pastou, podle vůně 
Per l ičkou. Tato pasta 
p r a v d ě - p o d o b n ě 
funguje na pr inc ipech 
nám nezná- mých, ale je 
jasné, že mo- lekuly kovu, 
shlukující se do útvarů, 
o kterých by se 
dalo 

mluvit, 
resp. psát, 
jako bUňky 

(U jako Umě-
lé). Buňky nor-

málního organismu tvoří tkáně 
- soubory buněk stejného tvaru 
a funkce, tkáně tvoří orgány, or-
gány tvoří soustavy orgánů a na-
konec tu máme celý organismus. 
U našeho zástupce je postup 

zcela stejný, ale má pár výjimek 
co se týče složení a vlastností. 

Jak jsem již zmínil, nena-
lézáme zde žádnou živočišnou 
buňku. Jak to, že ale nakonec 
celý packobagřič vypadá jako 
normální organismus? Moleku-
ly kovu spojené Perličkou (pra-
covně), mají překvapivě nějakou 
inteligenci. Není jisté, jestli je 
v každém atomu kovu uložené 
informace, jak se má chovat, ale 
je jisté, že se všechny chovají 
podle určitého přesného sché-
matu. Jedny molekuly vytvoří 
atomovou mřížku o tvaru ba-

nánu, jiné zase o tvaru bi-
konkávního disku. Nemlu-
vím o výjimkách, mluvím 
o spoustách molekul…díky 
svému tvaru má každá jiné 
vlastnosti, a co je nejzají-
mavější, každá má přibližně 

uprostřed jeden malý tran-
zistor. Tranzistory jsou 

vyráběny 11nm tech-
nologií. Tato tech-

nologie na naší 
planetě ještě 
nefunguje, jsou 

pouze proto-
typy 22nm 
technologie 
a to ješ-

tě ne plně 
funkční. Nápis 

na tranzistoru 
je naškrábaný, 
není tudíž moc 
čitelný, ale ne-
připomíná žád-

né známé písmo…
jedno je jisté, toto „jádro“ 

řídí činnost bUněk stejně jako 
jádro klasických buněk. V bUň-
kách ovšem nenalézáme žádné 
další komponenty. Celá bUňka 
je vyplněna zubní pastou Perlič-
kou, která má ve spojení s tran-
zistory překvapivé vlastnosti. 
Dokáže přenášet informace. 
Samozřejmě je jasné že takové 
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tranzistory potřebují určité na-
pětí a stálý přísun energie. O to 
se stará velice vyspělá trávicí, či 
spíše metamorfózní soustava. 
Packobagřič, jak známo, se živí 
hmyzem. Do hmyzu spadají i již 
dříve objasňované žížaly, které 
jsou díky svému průchodu semi-
permeabilní membránou neoby-
čejně výživné. Právě žížaly tvoří 
největší složku packobagřičovy 
potravy a to mu zajišťuje poměr-
ně vysoký přísun energie.

Výskyt, potrava
Zde můžeme dojít k další-

mu závěru našeho bádání. Pac-
kobařiči se vyskytují na místech, 
kde není nouze o déšť, neboť 
kde je déšť, tam jsou žížaly. Po-
kud není deště, přestáváme ví-
dávat i tzv. krtince, resp. packo-
bagřince. Jelikož jsou naprosto 
závislí na přísunu energie, tak 
při sebemenším poklesu upadají 
do „spánkového“ režimu a rea-
gují pouze receptory umístěné 
na hmatových fouscích packo-
bagřičovy přední části hlavy. Tyto 
fousky jsou dokonale vyladěné 
na pach hmyzu, přednostně ží-
žal, tudíž kdykoli se přiblíží hmyz 
dostatečně blízko je aktivována 
záložní energie z molekul APH 
(adenosinpentahydrogen) – ob-
doba ATP (adenosintrifosfát) 
a celý „stroj“ se dá do pohybu 
v naději na přísun živin.

Z toho všeho vyplývá, že 
packobagřiči se na pouštích, po-
lopouštích, tundrách, savanách 
a v jakkoliv jinak dlouhodobě su-
chých půdách nevyskytují.

Historie
Nevím, kde přesně začít, 

neboť toho víme tak málo a jsou 
to tak kusé informace, že bude 
velice těžké vytvořit z toho uce-
lené pojednání. Historie sahá 
do doby těsně po vzniku žížal, 
to je pro připomenutí asi 1,694 
mil. let. Nerad bych zde vytvářel 
bludy nebo fámy, ale packobag-
řič pravděpodobně vůbec není 

z planety Země. Jeho 
historie sahá daleko dále 
a do jiné sluneční sou-
stavy, pravděpodobně 
do soustavy s kódovým 
označením 2PX93C. 
V této soustavě se na-
chází, jak je ve vědec-
kých kruzích známo, 
spousta kovů - zinek, 
kadmium, hořčík, uhlík, 
křemík, platina a jiné dal-
ší zužitkovatelné kovy. 
Krtek pravděpodobně 
vznikl na jedné těžařské 
planetě mající vhodné 
podmínky pro následné 
fungování – přijatelnou 
teplotu ve dne a v noci, 
únosnou gravitační sílu, 
přiměřený tlak vzduchu, 
apod. Vše napovídá 
tomu, že se vyvinul přímo 
z ulomené vrtné korunky 
těžebního stroje hodně 
pokročilého stadia vývo-
je. Tyto stroje byly s nej-
větší pravděpodobností 
vyrobeny v Číně, tedy 
v obdobě Čínského prů-
myslu situované na jiné 
planetě. Pro tuto teorii 
hovoří i fakt, že na naší 
planetě ještě ona, již 
zmiňovaná 11nm tech-
nologie není dostupná 
dnes, natož před více, 
než 1,7mil. let.

Ovšem zde nám 
vyvstává další problém, 
a to ten, že není zcela 
jasné, jak se dostal tento 
úlomek k nám na zem. 
Možné řešení nacházím 
pouze dvě.

První logická úva-
ha, která by nás mohla 
napadnout, je ta, že když 
průzkumná loď Explorer, 
nám známá z objasňová-
ní vzniku žížal, cestovala 
časoprostorem, její drá-
ha protínala tuto planetu 
a podle kolegy Čecháčka 
a jeho Teorie cestování 
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časoprostorem křížem krážem 
(Praha: Kentus, 2003) „plavi-
dlo nabere nějaký ty krámy“. 
Do nám srozumitelné češtiny 
by to znělo asi jako, že kosmic-
ká loď, jejíž dráha se střetne 
s planetou, planetou proletí skrz 
bez úhony, to díky časoprosto-
rovému poli, ale daní za toto 
je, že se v nákladovém prosto-
ru, nikde jinde, hromadí tělesa 
z planet, resp. z místa, které 
protínalo trasu tohoto kosmické 
lodi. Tento jev je podle něj „fak-
ticky stává hódně často“. Aby 
nevznikaly pochybnosti, co tím 
pan Čecháček myslel, přeložím 
i toto jednoduché slovní spoje-
ní. Je tím myšleno to, že nabí-
rání cizorodých těles se nevy-
hneme, proto se jim nepřikládá 
valného významu a na každé 
zástavce kosmické lodi se musí 
nákladový prostor, určený těm-
to tělesům, vyložit… Co se pak 
stane s těmi „krámy“, se může 
dozvědět pouze na planetách, 
které mají zbudované výkladiš-
tě kosmického materiálu. Silně 
pochybuji, že se něco takového 
na naší planetě vedlo už před 
toliko nedělemi. Jakkoliv jsem 
tuto teorii rozvinul, připadá mi 
velice nepravděpodobná. Jis-
tá šance, že se loď nacházela 
v inkriminované době, ve které 
se vrtná korunka povalovala 
volně na oné planetě, tu je, ale 
je velice malá. Tato možnost se 
zdá ještě menší, když si uvědo-
míme, že nemáme ponětí od-
kud loď přilétala. Tuto možnost 
tedy nemůžeme opomenout, 
ale myslím, že se k ní, jako vý-
chozí, upínat nemusíme.

Druhá možnost, jak se 
vrtná korunka dostala na naší 
planetu, je ta je ta, že je přiro-
zeností těchto vrtných korunek 
zjevovat se na jiných plane-
tách. Tato teorie zároveň plně 
vysvětluje záhadu nemnože-
ní se packobagřičů dál. Pros-
tě se na jednou někde objeví 
a po čase zase zmizí – dá se 

říct, že jsou na tom obdobně 
jako žížaly, ale ty na naší pla-
netě mají „konečnou“. Asi vám 
bude vrtat hlavou, proč zastá-
vám tuhle skoro nemožnou 
teorii, jejíž pravděpodobnostní 
hodnota není ani číselně vyjád-
řitelná. To právě proto, že je tak 
nemožná, že je skoro jasné, že 
k tomu dojde. Ano, dalo by se 
říct, že by se i taková obyčejná 
židle mohla zjevovat, kde se jí 
zlíbí, ale já myslím, že židle má 
tak jasně daný svůj vývoj, že 
něco takového je pro ni nemož-
né. Vezměte si packobagřiče – 
už jen jeho vznik – mutace z vrt-
né korunky, to je dost nemožné, 
a proto můžeme předpokládat, 
že to nebude jediná neuvěřitel-
ná věc, která se v jeho evoluč-
ním vývoji najde.

Myslím, že tím máme pac-
kobagřičovo uvedení na naši 
planetu docel docela přijatelně 
vysvětleno.

Závěr
• Pravé české jméno 

pro Talpidae je Packobagrovití
• Je to stroj, nikoli živý or-

ganismus
• Za místo jeho půvo-

du můžeme pokládat planetu 
v soustavě 2PX93C

• Na naši planetu se do-
stal přibližně ve stejnou dobu 
jako žížaly, tzn. před 1,694mil. 
let.

• Je přirozeností krtků zje-
vovat se na naší planetě a zas ji 
takto opouštět

• Potravou jsou žíža-
ly a jiné energeticky výhodné 
zdroje

• Není nic známo o jejich 
rozmnožování ani o době které 
se dožívají ■

Ondřej Dvořák

1) Veselé vánoce a šťast-
ný nový rok!!! 
2) Merry Christmas and 
a happy new year!!!
3) Joyeux Noël et bon-
ne année!!!
4) Frohe Weihnachten und 
ein frohes neues Jahr!!!
5) Buon Natale e feli-
ce anno nuovo!!!
6) Natale hilare et an-
num faustum!!!
7) с Рождеством и с 
Новым годом!!!
8) Chúc Giáng Sinh Vui Vẻ và 
Chúc Năm Mới Tốt Lành!!!
 داليملا ةبسانمب يناهتلا لمجا (9
!!!ةديدجلا ةنسلا لولحو
10) 즐거운 성탄과 행복하고 뜻
깊은 새해를 맞이하시기를!!!
11) 耶誕快樂，並賀新禧!!!
12) เมอรี่คริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่

a) vietnamsky
b) rusky
c) čínsky
d) francouzsky
e) korejsky
f) německy
g) česky
h) latinsky
i) arabsky
j) thajsky
k)  anglicky
l) italsky

 
výsledky:
1) g
2) k
3) d
4) f
5) l
6) h
7) b
8) a
9) i
10) e
11) c
12) j

Redakce Scarabea 
vám přeje:
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Průvodce bojem o levné potraviny

Nakoupit rychle, výhodně 
a spolehlivě, to je dnes 
veliké umění. A proto bych 

chtěl naše čtenářky touto cestou 
seznámit se správným postu-
pem při nakupování. První fáze, 
která je základem celého proce-
su, je tzv. soustředění. Jistě jste 
tento pojem slyšeli v souvislosti 
s kdejakými sporty a při nakupo-
vání jde o velice podobnou věc. 
Fyzická část celého soustředě-
ní začíná seběhnutím celého 
schodiště až k vaší poštovní 
schránce, kde co nejrychleji vy-
berete pouze letáky se zaměře-
ním na obchodní řetězce a zpět 

do schodů k vašemu bytu. Pak-
liže toto cvičení budete dělat po-
ctivě a pravidelně, tak vězte, že 
ani sousedka Vomáčková, stará 
známá Sokolka, nebude mít lep-
ší start na vozík než vy. Druhou 
etapou fyzické přípravy je cvičení 
na rychlost nasazování brýlí. To 
je mimochodem velice užitečné, 
když v obchodě si nejste jistá, 
zda-li je cena na regálu skutečně 
tak nízká, nebo jen špatně vidíte. 
Může se totiž stát, že si Sokolka 
Vomáčková ty brýle nasadí dří-
ve než vy; pochopí, že skutečně 
vidí dobře, a ty zlevněné banány 
vám vezme. Poslední částí zmí-
něného soustředění už je pouze 

část teoretická, kde se již snažíte 
pouze zapamatovat, ve kterém 
letáku byly nejlepší ceny a podle 
toho se také rozhodnete, který 
konkrétní obchod navštívíte. 

Po tvrdé přípravě si již mů-
žete nachystat potřeby na zítřejší 
nákupy. Standartní vybavení čítá 
dvě francouzské hole (ta druhá 
se hodí v případě, že byste jed-
nu o někoho zlomili už při cestě 
do obchodu, jelikož v samotném 
nákupním středisku byste se již 
neměli čím bránit před ostatními 
krvelačnými zákazníky), obvaz 
na utržené rány holemi jiných 
zákazníků ve frontě (ve frontě 

na vozíky a pak u boxu s pome-
ranči je vždy největší řava; do-
boví pamětníci tuto melu často 
označují slovy: „Stalingrad had-
ra“) a pak už zbývají jen brýle, 
notýsek s propiskou a také taška 
na kolečkách (pozn. autora: mezi 
mladými lidmi je rozšířena fáma, 
že tato taška slouží k přenáše-
ní zakoupeného zboží, ovšem 
opak je pravdou; zmíněná braš-
na na kolečkách, ve slangu dů-
chodců taktéž „úderný rozrážeč“ 
se totiž používá jako beranidlo 
ve frontách na nákupní vozíky).

Až si nachystáte všech-
ny potřebné věci, tak si zavelte 
pokyn: „vyčůrat, dát si protézu 

do skleničky a spát“ a skutečně 
tak učiňte. Budík je samozřejmě 
nastaven na 3.30, a to se neboj-
te, že byste nevstali, průměrná 
důchodkyně totiž vstává ještě 
o dvacet minut dříve; jedině tak 
stihne sledovat první vydání No-
vashoppingu. Po krátké snídani 
už hurá na zastávku městské 
hromadné dopravy, kde počkej-
te na autobus č. 44 a vystupte 
u Kauflandu, jelikož i vy jste mu-
sela při teoretické fázi soustředě-
ní pochopit, že ceny v Kauflandu 
jsou zkrátka bezkonkurenční.

A teď dávejte pozor! Dříve 
se fronty na nákupní košíky tvo-
řily dle daných společenských 
norem - muži přepouštěli své 
místo v řadách ženám a podob-
ně. Nicméně, ne nadarmo se 
říká, že generace gentlemanů již 
vymizeli - v dnešní době už při-
pomínají zápasy o vozíky spíše 
středověkou bitvu u Hastingsu, 
kde nakonec zvítězí jen skuteč-
ný mistr francouzské hole. A tou-
to smutnou zprávou také zakon-
čím svého průvodce novodobým 
nakupováním, jelikož základy 
už, milé čtenářky, znáte a do sa-
motného Kauflandu již vás nikdo 
za ručičky vodit nebude, jen si 
zvykněte na tvrdou realitu boje 
o levné potraviny. ■

Roman Kuchař

Fejeton není namířen proti oso-
bám staršího věku, pouze má 
za cíl ukázat, že i v pokročilém 
stádiu života může člověk na-
jít jiný smysl života než honbu 
za slevami. Lidé s odchodem 
na penzi přece neumírají, tam si 
chodí užívat pouze to, co v mlá-
dí nestihli. Učte se jazyky, bav-
te se s přáteli, poznávejte svět, 
ale zkuste také dělat něco jiného 
než jen marnit svůj čas v nákup-
ních střediscích. 
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Bez rozměru

Poušť. Vyprahlá, bez myš-
lenek, bez paměti. Ani 
slunci se na taková místa 

nechce dívat. Jednotvárnost je 
jejím druhým jménem. Všude 
kolem je jen žhavý, bílý písek 
a několik rozpálených kamenů. 
Pouštní stromy jsou na stovky 
kilometrů jedinými obyvateli této 
nehostinné pláně. I v tak parném 
dni jako je tento se nebojí uká-
zat žáru slunečního světla své 
listy. Jejich kořeny jsou vplete-
ny do písčité hlíny a zarývají se 
ještě hloub jen, aby našly i ten 
nejmenší zdroj vody.

 Vysoko v koruně jednoho 
z největších stromových obrů 
sedí zajímavá bytost. Uvelebe-
ná na nejširší větvi spí a nehý-
bá se. Démonka. Je vysoká, má 
zvlněné vlasy a nejzvláštnější 
jsou na ní její stříbrná křídla, 
která má volně roztažená kolem 
těla. Je oblečená do prodyš-
ných plátěných šatiček s hlubo-
kým výstřihem, tenkými ramínky 
a splývavá sukně má rozparek 
až ke stehnu. Sedí klidně, nikam 
nespěchá. Hustě olistěné vět-
ve jí skýtají v poušti tolik vzác-
ný stín. Pomalu otevře oči, mají 
krásnou rudohnědou barvu, jako 
kaštany. Sleduje okolí a měkce 
oddychuje. Čeká na něco, co tu 
ještě není. Vítr vzdal své mar-
né úsilí rozhýbat těžký vzduch. 
Tady vládne ticho. I bušení srdce 
v hrudi je hlasitým řevem v této 
krajině. Řev ledového srdce dé-
mona je však zcela neslyšný.

Zničehonic zahřmí a bez ja-
kéhokoliv varování se země se 
zprudka otřese. Modrou oblohu 
ve vteřině zakryjí šedé mraky. 
Je to jako opona divadla, která 
skrývá divákům to, co se chys-
tá za ní. Dnes se však při před-
stavení opona nezvedne. Ticho 
bude náhradou za potlesk.

Obloha zčernala jako so-
pečný obsidián a ze svých pout 

vyvrhla obrovského draka, který 
se zaduněním přistál v písčité 
krajině. Listy na stromě se slabě 
zachvěly. Démonka se usmě-
je jakoby nic. Není to přívětivý 
úsměv, jen posměšný. Nemůže 
se stát nic, co by ji překvapilo. 
Ona ví, jak dnes všechno skon-
čí. Takže se vidíme znovu, starý 
příteli. 

Ladně seskočí ze stromu 
a těsně před dopadem roztáhne 
svá křídla a letí vstříc drakovi. 
Její tělo jemně rozráží nehybný 
vzduch. Měkce přistane a bosý-
ma nohama jemně rozhrabává 
písek pod svými chodidly. Za tak 

krátkou chvilku bez intenzivní-
ho slunečního žáru se dokázal 
ochladit na velmi příjemnou tep-
lotu. Démonka stojí rovně jako 
svíce. Její pohled nic neprozra-
zuje. Roztáhne kolem sebe vý-
hružně svá křídla do plné šíře. 
Mezi jemnými pírky se z kloubů 
pomalu vysunou ostré perleťové 
drápy. Démonka vypadá jako le-
dová socha, kterou vytesal umě-
lec plný smutku a vzteku. Drak si 
odfrkne a svá obrovská, kožnatá 
křídla nechá také roztažená. Je 
to pro démonku znamením, že 
ho neporazí bez boje. To neva-
dí.

Červený drak.
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Tenhle drak je jedním z nej-
větších vůbec. Má rudé místy až 
zlatavé šupiny, ostré bílé drápy 
a výrazné oči plné magie, ve kte-
rých mu hoří plamen bojovnosti. 
Chvíli se ti dva jen probodávají 
pohledy. Všude kolem je cítit té-
měř hmatatelné napětí. Démon-
ka jen stojí a nehýbá se. Drak 
vycení bílé zuby, které jsou jako 
řada nožů a zplna hrdla zavrčí. 
V jeho tlamě se objeví nachová, 
ohnivá kulička, která se rychle 
zvětšuje. Démonka jen sleduje 
tu teatrální scénu. Draci se musí 
neustále naparovat, pomyslí si. 
Její výsměch 
cítí drak hluboko 
v kostech. Zuří. 
Z malé kuličky 
už je obrovský 
kotouč sálavého 
plamene. Drak 
kouli vrhne smě-
rem k démonce. 
Koule nabírá 
na rychlosti. Už 
je od ní sotva 
několik metrů! 
Démonka v po-
slední vteřině 
bleskově roz-
táhne stříbrná 
křídla a vzlétne. 
Koule se zaryje 
hluboko do písku 
a naprázdno ex-
ploduje. V místě, 
kam dopadla, 
se teď blyští sklo. Plamen však 
démonce ožehl předloktí a má 
na něm ošklivou spáleninu. Pro-
hlíží si zranění a drak si vítězo-
slavně odfrkne. Ovšem ještě ne-
vyhrál.

Démonka plachtí ve vzdu-
chu a připravuje se na svůj útok. 
Její zraněná paže se slabě třese. 
Ruce jí vzplanou stříbřitě mod-
rým plamenem. Její oči ztratí 
hnědou barvu a plynule přejdou 
do světlé modré. Na okamžik 
je zavře a ruce sepne k sobě. 
Stříbrný plamen jí lačně oblizuje 
paže. Vystřelí jej plnou silou pro-

ti drakovi. Ledový oheň letí jako 
šíp. Není příliš silný, ale ostrý 
dost. 

Svůj cíl zasáhl do slabého 
místa, do křídla. Drak mocně za-
řve, ale protržená kůže ho neza-
staví. Démonka ví, že boj tepr-
ve začal. Drak se znovu chystá 
na útok se svou ohnivou koulí. 
Démonce znovu vzplanou ruce 
ledovým ohněm a rychlými po-
hyby jej formuje do nejúčinněj-
šího tvaru. Takhle se to předtím 
nestalo! Myšlenky jí prudce víří 
jako zběsilé tornádo. Je rozčile-
ná.

Oba soupeři se soustředí 
celou svou magickou podstatou 
na ty nejsilnější útoky. Drakovi 
zahoří špička ocasu jako pocho-
deň. Démonka se ponoří do bub-
liny ledu. Jejich mysl i tělo ovládá 
Velký oheň. Oči démonky znovu 
změní barvu. Už nejsou modré 
ani hnědé. Celé její zorničky pře-
kryla tekutá perleť. Vypadá jako 
by byla slepá, ale vidí mnohem 
lépe než dřív.

Každý z nich vyslal svůj 
plamen. Teď jdou dvě mocné 
síly proti sobě. Koule letí rychle-
ji než prve a nechává za sebou 

jen sežehnutý a roztavený pí-
sek. Šíp démonky sviští vzdu-
chem a zmrazí vše, co mu stojí 
v cestě. Jeho stopou jsou ostré, 
ledové krápníky trčící ze země. 
Každý útok si hledá svůj cíl. Mo-
hutná rána napovídá, že ohně si 
našly to, co hledaly. Výkřiky a řev 
se nesou vzduchem jako špatně 
zahrané tóny. Všude víří písek 
a nechce se zklidnit. 

Když se vše utišilo, leže-
li oba soupeři zcela nehybní na 
zemi. Démonka vypadala jako 
rozbitá panenka, všude měla po-
páleniny a šrámy. Útok ji zjevně 

odhodil o několik metrů dál. Ani 
vzdáleně to nebyl měkký dopad. 
Drak ležel na břiše, měl zlome-
né jedno křídlo a druhé protrže-
né, trny na ocasu mu krvácely. 
Po těle měl tenkou vrstvičku ledu 
a z čumáku mu tekla krev. Ani je-
den z nich se nepohnul. Jiskřičky 
duše zhasínaly. Jejich těla zača-
la ztrácet barvu, sytost a lesk. 
Zmatněla a bledla. Pomalu se 
ztráceli kamsi do prázdna. Zů-
stala po nich jen poušť. Bez roz-
měru, bez vzpomínek.

Vyjasnilo se. ■
Tereza Košmiderová

Zářící démon.
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Jak se zabavit v hodině

Každý z vás určitě má určitě 
rád školu. Výklady učite-
lů jsou zábavné, poutavé 

a obsahově zajímavé. O tom sa-
mozřejmě nikdo nebude pochy-
bovat. Ale nalijme si čistého vína 
– pokud nejste zrovna špr…, 
ehm fanatičtí premianti, pak i vás 
někdy škola prostě dostane. Ni-
kdo není robot, který si těch tři-
cet hodin týdně píše každou uči-
telovu větu (rýsuje, počítá, atd.). 
A tak se nikdo nemůže divit, že 
i ten nejvzornější student si pro-
stě občas dá pauzu. Pokud bys-
te se, nedej bože, někdy 
dostali do takové situace, 
připravili jsme pro vás se-
znam činností, kterými se 
můžete čas od času v ho-
dině odreagovat. 

Všechny eventuel-
ní „relaxační prostředky“ 
jsme přehledně seřadili 
a připojili k nim základní 
charakteristiky a hodno-
cení rizika a zábavnosti. 
Doufáme, že díky tomuto 
budete moci náš „manuál“ 
efektivně používat a tře-
ba vás v něčem inspiruje, 
ale neříkejte, že jsme vás neva-
rovali.

Karty
K tomu, abyste mohli hrát 

v hodině karty, musíte v prvé 
řadě být obklopeni několika dal-
šími karbanickými dušemi. Karty 
jsou hra pro tři a více lidí, pokud 
tedy nepočítáme vojnu nebo ob-
líbený záchod (ten jsme ještě 
v hodině hrát nezkoušeli, ale co 
není, může být). Pokud je kantor 
opravdu ostražitý, můžete vylou-
čit poker, kde je nutné vidět tvář 
protivníka a také složitější hry 
typu taroky či tisíc. Nejoblíbeněj-

ší je karetní hra KUKU. Pravidla 
jsou jednoduchá. Kdo poslední 
posbírá čtyři stejné barvy či čísla, 

je bit kartami přes ruku. Ano, tato 
poslední fáze je v hodině oprav-
du těžko maskovatelná, obzvlášť 
když dotyčný nebožák křičí (pro-
stě, když to sedne). I přesto ale 
karty patří k nejrizikovější, ale asi 
nejzábavnější činnosti.

Riziko odhalení: 5
Zábava: až 5

Piškvorky, šestvorky
Někdo říká, že piškvorky 

se hrály již od starověku, kdy 
si Aristotelovi žáci místo nauky 

o fysis tesali do kamen-
ných desek čtverečky 
a kolečka. Alexandr Ve-
liký, který byl v hraní 
této hry neschopný, byl 
z piškvorkovské komu-
nity vykázán a jako vyvr-
hel byl nucen poslouchat 
Aristotelův výklad. Tento 
komplex z dětství si po-
tom kompenzoval doby-
tím Persie, ale jakkoli byl 
považován za velkého 
stratéga, tato bolestná 
vzpomínka v něm na-
vždy zůstala.

Piškvorky jsou mnohem 
těžší na odhalení než karty, ale 
časem mohou odradit svou re-
petitivností. Pokud se tak stalo, 
můžete svůj repertoár rozšířit 
o modifikaci šestvorky, kdy každý 
hráč umísťuje na hrací pole dva 
znaky a vyhrává hráč se šesti 
znaky v řadě, sloupci či diagoná-
le. První hráč začíná umístěním 
jednoho znaku, čímž se kompen-
zuje výhoda začínajícího hráče.

Riziko odhalení: 3
Zábava: ze začátku 5, časem 1

Sudoku
Sudoku u nás zažilo boom 

relativně nedávno. Jeho obrov-
ské plus je, že k jeho hraní stačí „Zápisek“ toho, kdo si speciální sešit na piškvorky zapomene doma.

Když už v matice berete binární funkce, proč si 
nezahrát „binární piškvorky“?
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jen jeden hráč, což je velká vý-
hoda v boji proti odhalení. Pokud 
si Sudoku vlepíte, vložíte či pře-
píšete do sešitu, vaše šance se 
mnohokrát zvyšuje. Zábavnost 
Sudoku ale závisí na vaší aktu-
ální náladě, schopnosti a taky 
chuti. Někdy se vám prostě ne-
chce přemýšlet a naopak někdy 
může vést neúspěšné luštění 
nebo zjištění špatného doplnění 
k frustraci. Jsou známy dokon-
ce případy, kdy zoufalý student 
v hodině matematiky vykřikl něco 
ve smyslu: „Já hlupák, tohle číslo 
jsem dal špatně hned na začát-
ku.“ Naštěstí si to vyučující kan-
tor vyložil jako spontánní projev 
zájmu o jeho předmět. Ale pozor, 
ne každý musí mít takové štěstí, 
takže luštění Sudoku se pro la-
bilní jedince nedoporučuje. 

Zábavnost: 3-5
Riziko odhalení: 1

Kreslení blbostí do sešitu
Tohle je ta nejzoufalejší va-

rianta, kdy už se opravdu děsivě 
nudíte a jste schopni tvořit cokoli 
jiného než zápis. Pro esteticky 
nadané jedince je tato eventu-
alita poněkud přijatelnější, ale 
i tak časem omrzí. Jedině jednou 
jsem tuhle možnost shledal jako 
skutečně užitečnou a to při plá-
nování designu mých www strá-

nek. Někteří jiní, nadšeni dálnič-
ní expanzí v české republice, si 

kreslí do sešitu několikaúrovňo-
vé křížení, ale většina nápadů 
časem dojde a vzniká koláž útrž-
ků zápisů z hodiny a doprovod-
ných ilustrací. Jak říkám, tohle 
je opravdu poslední obrana proti 
nudě, ale i tak se k ní budete mu-
set někdy uchýlit.

Zábavnost: 0-2
Riziko odhalení: 1

Dodatek: Autor důrazně doporu-
čuje neřídit se podle rad poda-
ných v tomto článku! ■

Adam Fiala

Sešit typického průměrného studenta.

Piškvorky v praxi.

Sudoku nemusíte překreslovat.
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Rozšiřování obzorů

Ulít ze školy by se chtěl 
každý. Když toto pravi-
dlo nebudeme vztahovat 

na Michala Místeckého (nic pro-
ti), bude platit lépe, než mnoho 
zákonitostí v matematice. Proto-
že i v nekonečnu, kde se protína-
jí rovnoběžky a dějí další zvlášt-
nosti, bude stále pravdivé. To by 
měl být jakýsi úvod a nesnažte 
se, prosím, hledat jakoukoli sou-
vislost se článkem…

Před nedávnem jsme se 
za redakci Scarabea zúčast-
nili žurnalistických workshopů 
v Brně. Součástí programu bylo 
také vyhlášení nejlepšího škol-
ního časopisu, kterého jsme se 
však nezúčastnili, jelikož bychom 
se cítili trapně. Ostatní plátky by 

byly deklasovány rozdílem třídy. 
Tolik k našemu sociálnímu cítění.

Celá akce probíhala teprve 
poprvé, tím se vysvětluje množ-
ství zmatků a poněkud kolísají-
cí úroveň formátu celého dne. 
Občerstvení bylo fajn, zmatky 
v časovém rozvrhu méně. Sám 
jsem se přidal k diskuzi zástup-
ců jednotlivých periodik modero-
vané panem Petrem Bohušem, 
který není nikým jiným, než no-
toricky známým redaktorem, 
moderátorem a bývalým šéfem 
ostravské České televize. Jestli-
že toto mělo být zárukou kvalit-
ní debaty, pak předpoklad nebyl 
vyplněn. Celou diskuzi pojal tak 
trochu jako one-man-show tím, 
že pokládal otázky a zároveň 
na ně odpovídal. Přesto poví-
dání točící se kolem časopisů 
bylo v něčem přínosné. Mile nás 
překvapilo, jak dobré podmínky 
pro tvorbu máme na naší škole 
v porovnání s ostatními. Výjim-
kou nebylo zastavení podpory 
publikace školou, tím pádem její 
částečná „ilegalizace“. Potvrdil 
se mi můj dlouholetý názor, stu-
denti se opravdu chtějí vyjadřo-
vat k chodu školy a to přesto, že 
podle některých by jim do toho 
nemělo nic být. Samozřejmě, 
toto zdaleka nebylo jediným ná-

Mladší redaktoři si zkoušeli vytvořit titulní stránku časopisu.

Petr Bohuš při moderování diskuze.
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Den otevřených dveří

mětem článků… Jak ovšem tuší-
te, názory kolem tohoto tématu 
byly nejzajímavější.

Sami jsme se svým vlast-
ním výtvorem zaznamenali 
úspěch, zejména pro formu ja-
kou je Scarabeus zpracován (byli 

jsme jediní kteří si mohli dovolit 
tisk v tiskárně, za toto vděčíme 
OS Okna), a také pro obsaho-
vou stránku časopisu. Poněkud 
mě zklamal fakt, že nám celý 
workshop nic zásadního nepři-
nesl. Asi jsme moc dobří…dělám 

si srandu. Prostor pro zlepšová-
ní jistě existuje, ale den stráve-
ný v moravské metropoli tento 
prostor příliš neosvětlil. Pro za-
jímavost uvedu na závěr aspoň 
malou zmínku o vyhlašování 
oceněných. Nezaujalo mě, kdo 
vyhrál, spíše mě překvapil výběr 
cen…mezi nejlepší patřil určitě 
batoh (jeden) určený pro cca de-
setičlennou redakci nebo sada 
DVD filmů, kterou omylem dostal 
někdo jiný („Hm no to nevíme, 
kde může být, asi se nám někde 
ztratila…“).

Co mě ovšem velmi po-
těšilo, byla možnost, že člověk 
nemusí jenom tupě sedět v lavici 
a poslouchat systém dva milio-
ny let mrtvých pseudoptáků, ale 
může v rámci školy dělat i to, co 
ho opravdu baví. ■

Jindřich Mitura

Závěrečné prezentace.

Překvapení
Naši studenti si pro ná-

vštěvníky připravili opravdu vel-
ká a někdy i mnohdy zapeklitá 
překvapení, která mohli uskuteč-
nit i díky divadlu Antonína Dvo-
řáka… 

Někteří z řad našich stu-
dentů se díky kostýmům z již 
zmíněného divadla mohli stát 
na chvíli někým jiným - nějakou 
slavnou osobností minulosti. 
A úkol pro návštěvníky byl jasný: 
Uhodni, před kterou osobnos-
tí teď vlastně stojíš.

Jako průvodce Vám můžu 
potvrdit, že se někdy návštěvní-
ci u hádání docela zapotili, pak 
na řadu přicházeli jejich rodiče, 
aby je zachránili, ale ukázalo se, 
že ani oni nebyli vždy vševědou-
cí. V tom případě nám nezbylo 
nic jiného než odhalit tajemství. 
Některé domněnky o tom, kdo to 
může být, byly velmi úsměvné.

Na konci prohlídky naší 
školy jsme návštěvníky jen tak 
nepustili. Přesněji řečeno, před 
odchodem je zastavil Mikuláš, 
čert a anděl a ptali se jich, které 
osobnosti vlastně poznali. Když 
si vzpomněli alespoň na pět, do-
stali od Mikuláše malé překvape-
ní.

Ptáte se, kteří známí před-
stavitelé z minulosti se na chvíli 
objevili mezi námi? V laborato-
ři fyziky to byl Albert Einstein, 
o učebnu zeměpisu se dělil Kryš-
tof Kolumbus a Amerigo Vespuc-
ci, literární učebnu spolu s Janem 
Ámosem Komenským 
střežila Johanka z Arku, 
v laboratoři biologie jsme 
měli jedinečnou možnost 
popovídat si s Louisem 
Pasteurem a Alexande-
rem Flemingem, různě 
po škole jsme potkávali 
zamilovanou dvojici Cae-
sara a Kleopatru, v učeb-
ně výtvarné výchovy jsme 

se osobně mohli setkat snad 
s nejslavnějším obrazem Mona 
Lisa i s jeho autorem Leonardem 
da Vincim, v učebně hudební 
výchovy na nás čekal a na kla-
vír zahrál Mozart atd. Osobností 
bylo opravdu hodně.

Z mého pohledu průvodce 
byl tento Den otevřených dveří 
velmi vydařený. Troufám si říct 
i to, že jsme na případné zájem-
ce o studium u nás udělali dojem 
a budou nad naší školou pře-
mýšlet. Další  se uskuteční opět 
ve středu, 9. 1. 2008. ■

Kateřina Blažková

(pokračování ze strany 1)

Pasteur s Flemingem.
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Vše začalo nevinně na kon-
ci minulého školního roku. 
V době, kdy je zcela běžné, 

že má na kantora vliv žactvo, se 
stalo něco nevídaného. Z kdysi 
počestně žijícího muže se stal, 
v hip-hoperské komunitě, velmi 
známý „nigga hiphopa ruller mo-
thafucka brotha…“ Zeptali jsme 
se jednoho z jeho sk8 kolegů 
na názor: „Hele vole, Luk je fakt 
hustej týpek, ale vobčas mám 
pocit, že s tou svou Němcovou 
směřuje dost do punku, ale nedá 
se popřít, že on je jediný v re-
publice, kdo dokáže tak skvěle 
rapovat, když normálně mluví.“

Nyní si povězme, jak to 
celé začalo. Za vše může mlá-
dež. Nejhlubší kořeny začátku 

všeho se dají vystopovat do tře-
tího čtvrtletí minulého školního 
roku. Poté, co se profesor vrátil 
z „putování po stopách Bože-
ny Němcové“, nadšeně se nám 
chlubil novými znalostmi…west-
side, eastside…již tehdy bylo 
dobře viditelné jeho neobvyklé 
zapálení do problematiky. Poda-
řilo se nám získat exkluzivní vyjá-
dření matky Lukáše Průši: „Něco 
se změnilo, cítím to ve vzduchu, 
cítím to ve vodě, cítím to v zemi. 
Před prázdninami se s Lukáš-
kem něco stalo. Začal mluvit pro 
mě absolutně nepochopitelným 
jazykem. Neustále opakuje slova 
jako bič, fak a další, která jsem 
slyšela poprvé v životě. Dále už 
mi vůbec nechce říkat, kam jde 
a kdy se vrátí domů, navíc když 
k němu mluvím, neslyší, protože 
má na uších taková hrozná slu-
chátka, ze kterých někdo řve.“

Další zlom nastal v létě, 

kdy začaly R&B festivaly. P. prof. 
samozřejmě nemohl chybět ani 
na jednom z nich, stejně jako si 
nenechal ujít podzimní Methan 
city.

Poslední fází přerodu 
v nefalšovaného hip-hopera byl 
podpis smlouvy „Dohoda o pro-
vedení práce“ s nejmenovaným 
skate-shopem a s ním samozřej-
mě spojená změna looku.

Kolega z kabinetu si stě-
žuje: „Kde jsou ty časy, kdy nám 
Lukáš citoval pasáže z Kytice. 
Nechápu, jak mi to tehdy mohlo 
vadit. Dnes při vstupu do kabine-
tu kopne do dveří a okamžitě za-
píná své stereo, z kterého křičí 
nesnesitelná hudba.“

Na závěr našeho pátrá-
ní jsme se pokusili získat vyjá-
dření samotného vyučujícího. 
Byli jsme odmítnuti slovy: „Fade 
away, ya fat press pig.“ ■

Jindřich Mitura

„Čus, já jsem Luk Průš4, vole. Co to bude?“
Jestli se po přečtení titulku tváříte stejně nechápavě jako my, když jsme zjistili, že 
populární profesor češtiny je prodavačem v nejmenovaném skate-shopu, máme 
pro to plné pochopení.
Jakkoli může toto působit neuvěřitelně, je to pravda.

„Hele vole, Luk je fakt 
hustej týpek, ale vobčas 
mám pocit, že s tou svou 
Němcovou směřuje dost 
do punku.“

Nezpochybnitelný důkaz Průšovy hiphoperské orientace.
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Fotky tohoto čísla jsou zcela nečekaně vybrány ze dne otevřených dveří. Tato událost od základů 
ovlivnila zájem potencionálních uchazečů o studium na našem gymnáziu, jak jsem se nedávno do-
zvěděl od jedné devaťačky, cituji: „Ta škola je sice hnusná, ale mi se tam líbily takové ty postavičky 

jako Komenský, tak bych tam chtěla jít.“ ■
Miroslav Raška
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