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Tě péro nádhery, aneb díky a příště zas!
Čtrťáci se potí u maturit, my pomalu ale jistě taky
budeme končit. Proto nastal čas dojemného
bilancování, opravdu nervydrásajícího loučení
a srdceryvných díků. Inu, vy mladší si vytáhněte
kapesníčky a připravte se, že dáte letošnímu
školnímu roku pápá. Vy starší kupte šampaňské
a uspořádejte pořádnou welcome party
Heuréka, 2. nejlepší časopis v ČR

nadcházejícím prázdninám! Všichni si prázky užijte
dle svého, nejlépe, jak dokážete. A zachovejte nám
přízeň i v příštím školním roce, protože chytře
kafrat, reptat, pomlouvat a radit umí každý ucho.
Ale připravit pro vás dobrovolně, a bez nároku
na honorář, druhý nejlepší středoškolský časopis
v ČR zvládá jen naše redakce! :P 
Příjemné počteníčko Vám přeje
Ondra Bendl, šéfredaktor

Přírodovědná liga

Exkurze PL do IQ parku Liberec

Foto: J. Křeček
Představte si soustavu ozubených kol, kde se první
kolo otáčí jednou za sekundu, druhé kolo desetkrát
pomaleji než první, třetí desetkrát pomaleji než
druhé atd. Za jak dlouho se otočí šestnácté kolo?
Věřte nebo ne (zdatní matematici to jistě potvrdí),
že se tak stane za více než 31 milionů let!
Tak takhle vypadá Stroj času - jeden z více než 200
exponátů, které si ve středu 29.4.2009 mohli
prohlédnout úspěšní účastníci letošní Přírodovědné
ligy v libereckém IQ parku. Jestliže v klasickém
muzeu nebo na klasické výstavě najdete
na exponátech cedulky NESAHAT, v IQ parku je
tomu právě opačně. Všechny exponáty jsou
interaktivní a návštěvníci si mohou sami např.
vyzkoušet svůj postřeh nebo svou sílu, otestovat
svůj sluch, vyrobit několik watthodin elektrické
energie, vyzkoušet si činnost vodovodu nebo vodní
elektrárny, ale také například vyzkoušet si jízdu
na invalidním vozíku nebo si projít zrcadlové
bludiště, před nímž to na pražském Petříně musí
zblednout.
Zdařilá exkurze jistě všechny účastníky zaujala
a návštěvu IQ parku lze doporučit opravdu všem nejen vážným zájemcům o přírodní vědy.
Jde opravdu o nepřenosný zážitek, který běžná
školní výuka nikdy nemůže nahradit. Proto je
dobře, že po Liberci vznikají IQ parky i v některých
našich dalších městech (Praha, Ostrava a další).

Přírodovědná liga ve finiši
Slavnostním vyhlášením výsledků skončil ve středu
29. dubna pátý ročník soutěže Přírodovědná liga.
Tato komplexní celoroční soutěž byla letos
zaměřena především na problematiku trvale
udržitelného rozvoje a ochrany přírody.
Obsahovala však i různé další úlohy z fyziky,
chemie, biologie, zeměpisu a matematiky. Po osmi
soutěžních kolech, která proběhla od září
do března, bylo letošní klání zakončeno finálovým
písemným testem, tzv. Přírodovědnou ligou mistrů.
Ta se konala v rámci Dne Země 22. dubna.
Po napínavém finálovém souboji se nakonec
vítězem stal letošní maturant ze třídy 4.G David
Friček, který doslova na cílové pásce předstihl
dosavadního lídra soutěže, kterým byl Phan Dai
Cuong ze 3.G. Třetí místo
z loňského ročníku uhájila
Martina Fejfarová ze 2.G.
Velmi
příjemným
překvapením
letošního
ročníku se staly výkony
mladých
soutěžících
z nižšího
stupně
gymnázia,
soutěžících
v tzv. kategorii Junior. Vítězka této kategorie,
Tereza
Janatová
ze sekundy, skončila v absolutním pořadí
na krásném pátém místě. Po loňském 16. místě tak
získala titul Skokan roku za největší skok
v celkovém pořadí.
Součástí letošního ročníku Přírodovědné ligy byla
i soutěž o nejlepší logo ligy, ve které v konkurenci
18 velmi zdařilých návrhů zvítězila Lenka Šulcová,
studentka 2.G.
V příštím roce oslaví naše škola sté výročí své
existence, a to se samozřejmě projeví i v šestém
ročníku Přírodovědné ligy, jehož hlavním
tematickým zaměřením budou hlavně objevy vědy
a techniky za posledních 100 let. Vypadá to tedy, že
nás čeká další zajímavý soutěžní ročník

A kam se vydáme s Přírodovědnou ligou příští rok?
Nechte se překvapit! Zatím si prohlédněte bohatou
fotogalerii z IQ parku na www.gymnp.cz.
Josef Křeček
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Školní dění
Foto: M. Matúšová, N. Eflerová

Plastová módní show!

Každý rok studentky Střední odborné školy pedagogické skládají
praktickou maturitu z výtvarné výchovy. Snažím se vždy zadat jiné
téma - bývají to trojrozměrné práce (v minulých letech např.
interaktivní hračky pro děti, hudební nástroje z dostupných
materiálů, nábytek na sezení, šaty z vlnité lepenky atd.).
V letošním školním roce získala naše škola 3. místo mezi všemi
organizacemi Královéhradeckého kraje v třídění odpadu. Vůbec Nová
Paka se na třídění odpadů specializuje, a protože občané třídí,
celé město neplatí poplatky za odpady. Ve škole, v každé třídě,
máme odpadkové kontejnery, které si zajistili sami studenti v rámci
Malých grantů. Možná i proto byly letošním tématem maturitních
prací večerní šaty z plastu. Dívky jsou velice kreativní, ale výsledkem
překvapily. Na modelech pracovaly (musím říci, že je tam i jeden
chlapec - Ondra Macháček, který si zařídil modelku) částečně doma, částečně ve škole – přibližně od Vánoc.
K zajímavým technickým postupům patřilo řezání PET lahví a jejich přitavování k sobě nad ohněm - takto vznikly
zajímavé šperky, květiny, u kterých byste přísahali, že jsou skleněné. Vzdušnou opalovací pistolí k sobě
jednotlivé části připevňovali. Zajímavé jsou různé průhledy na spodní vrstvy plastu, letos moderní vrstvení, sexy
lesk těchto materiálů a romantické zmnožené mačkané detaily, které se dají ze sáčků pastelové barevnosti
všeho druhu vyrobit. Studenti používali i různě barevné a různě velké bublinkové a bazénové fólie.
Expresivní a kontrastní momenty vznikly při použití barevných izolep. Modely jsou z 90-100 % z plastu,
doplněny jsou například pouze zipem, jeden klobouk je i z deštníku. A pozor! Některé modely se zúčastní
soutěžní módní přehlídky Avantgarda, 18.6.2009 v Lysé nad Labem…
Káťa Krausová

Zdařilá oslava Dne Země
Ve středu 22. dubna proběhl na naší škole
projektový Den Země. V jeho rámci studenti
gymnázia i pedagogické školy prezentovali své
projekty, týkající se ekologické problematiky.
Některé z nich, například projekt sledování
frekvence dopravy v Nové Pace nebo projekt
měření hlučnosti v okolí rušných městských
komunikací, jistě i prakticky pomohou našemu
městu při rozhodování o jeho budoucím rozvoji.
Stejně tak ale zasáhly do života města i projekty
studentek SOŠ pedagogické pro děti z mateřských
a základních škol. Studenti třídy 1.G zase zkrášlili
okolí školy vysázením několika stromků. Zajímavé
bylo zjištění studentů 3.G, kteří při měření pH
sněhových a dešťových srážek nezaznamenali
v Nové Pace a okolí za poslední dva měsíce žádné
kyselé deště. Zdá se tedy, že po odsíření tepelných
elektráren v 90. letech minulého století se
navzdory prudkému rozvoji automobilismu může
v kvalitě ovzduší blýskat na lepší časy.
Další studenti 3.G v čele s neúnavnou ekologickou

aktivistkou Míšou Sehnalovou zase analyzovali stav
třídění odpadů v Nové Pace. V hodinách cizích
jazyků vznikly koláže, týkající se přírody v anglicky
a německy mluvících zemích i tzv. Ekoworldtropa jakási variace na známou Entropu (proti naší
Ekoworldtropě však určitě nikdo protestovat
nebude). Žáci nižších ročníků gymnázia vytvořili
Ekologickou čítanku, ekologické pracovní listy
a zabývali se i výskytem lovné zvěře v okolí Nové
Paky. Součástí Dne Země bylo i finále 5. ročníku
soutěže Přírodovědná liga, letos zaměřené právě
na ekologii (o jeho výsledcích se můžete dočíst
v jiném článku v tomto čísle).
Celkem bylo
realizováno přes 50 nejrůznějších projektů!

Foto: J. Křeček
Heuréka, 2. nejlepší časopis v ČR

Školní dění

Jednotlivé projekty byly prezentovány na panelech ve všech patrech školy. Tyto panely spolu
s výstavou šatů z plastů, které navrhly studentky 4.A, vytvořily opravdu působivou výzdobu
a nenechaly nikoho na pochybách, že se nachází na jedné z nejekologičtějších škol našeho kraje.
Na škole, kde nemálo lidí dobře rozumí výroku Antoina de Saint - Exupéryho: „Nedědíme planetu po našich
předcích, ale půjčujeme si ji od našich potomků.“
Josef Křeček

Putující (maturitní) divadlo
Jsem studentkou 4.A a jednou z našich mnoha
praktických maturitních zkoušek, jako je například
recitace, výroba šatů z plastu, zpěv, hra na klavír,
keyboard a flétnu, gymnastická sestava z tělesné
výchovy atd., bylo v rámci jazykové a dramatické
výchovy divadelní představení. Jsme první třída,
která podstoupila tuto zkoušku. Tento nápad
s divadlem se zrodil v mysli paní profesorky
Horákové. O co se tedy jednalo?
Naše třída se rozdělila na čtyři skupinky.
Každá ztvárnila příběh o jednom z rodiny Suchardů.
Nezávisle na sobě, neboť jsme všechny pracovaly
samostatně, vznikla čtyři naprosto odlišně pojatá
a zahraná představení. Všechna se vyznačovala
svými specifickými prvky. Ať to byly do puntíku
kreslené kulisy, detailně promýšlené kostýmy nebo
zajímavá hudba dotvářející tu správnou atmosféru.

V jednom představení byl dokonce využit
bezbariérový výtah, v dalším byli diváci vysloveně
svědky zrození jednoho člena rodiny Suchardů,
v jiném se ocitli v bitvě mezi dvěma partami
chlapců, kde divákům lítala munice přímo nad
hlavami a dále mohli vidět, jak to vypadá,
když člověk opravdu zešílí.
Divadlo bylo vážně putující, jelikož každé
představení se odehrávalo v jiné části školy. Úvodní
slovo bylo proneseno profesorkou Horákovou
v aule, odkud se diváci přesunuli do třetího patra
na první vystoupení. Následovala cesta nahoru
na půdu a pak až dolů do temného sklepa.
Vše bylo ukončeno posledním vystoupením v aule.
Divadlo se snad obecenstvu a maturitní komisi
líbilo a my doufáme, že splníme i další části.
Alice Kučerová, 4.A

David Tran Huu = Mladý Demosthenes!
14. 5. se v pražském klášteře Emauzy stal tercián David
Tran Huu vítězem celostátního kola rétorické soutěže
Mladý Demosthenes. Jeho řečnický výkon na téma
Konec světa se blíží jsme dlouho a detailně pilovali.
David prošel postupně školním, regionálním a krajským
kolem (celostátní soutěže se zúčastnilo podle údajů
organizátorů přes 2 tisíce základních škol a gymnázií
ze 77 regionů celé ČR). Nakonec „Trangáč“ opět
dokázal, že je muž bez nervů a odborná porota (mj.
Alexandr Hemala, Jana Adámková, dr. Jan Cimický) ho
vybrala jako nejlepšího. David získal několik drobných
věcných cen, ale pro školu po loňských 30 tisících Kč
Foto: S. Bendl
vybojoval letos opětovně dalších 30 tisíc. Ty budou
využity pro rozvoj komunikativních kompetencí v rámci
dovybavení odborné učebny češtiny a 10% z nich půjde na konto nadace Dobrý skutek. Davide, klobouk dolů…
Stanislav Bendl
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Duel

Mgr. Alena Matějovská vs. Honza Šorf
Foto: V. Boch

1. Co je to, má to
dvě oči vepředu
a
vzadu
ještě
spoustu dalších?
,,Je to nějaký zvíře
nebo tak? Noo,
vlastně asi já – dvě
vepředu a vzadu
na punčoše jsou ty
další…“

2. Neustále to
mění tvar a přesto je to pořád kulaté. Co to je?
No, asi Měsíc.“
3. Matka má sedm dětí a polovina z nich jsou
kluci. Jak je to možné?
,,Matka má sedm dětí? Tak to jedno dítě je zároveň
i tatínek, ne?“
4. Pozoroval Galileo Galilei astronomickým
teleskopem Halleyovu kometu?
,,Co tam budu za idiota? Ne. Nevím…“
5. Vyrábí se růženec z klokočí?
,,Ne, to teda ne.“

1. Co je to, má to dvě
oči vepředu a vzadu
ještě spoustu dalších?
,,Vepředu dvě
a vzadu… nic mě
nenapadá, nevím.“

Foto: V. Boch

2. Neustále to mění tvar
a přesto je to pořád
kulaté. Co to je?
,,Nějaká koule
nebo něco takovýho.
Nebo nějakej obraz?“
3. Matka má sedm dětí a polovina z nich jsou
kluci. Jak je to možné?
,,Tak se asi rozpůlili, ne?“ (smích)
4. Pozoroval Galileo Galilei astronomickým
teleskopem Halleyovu kometu?
,,Galileo Galilei? Ne.“
5. Vyrábí se růženec z klokočí?
,,Je to možný. Nevím, asi jo…“
6. Byl Francis Drake anglický milionář?
,,Ne.“

6. Byl Francis Drake anglický milionář?
,,Ježíš…“ (baví se s paní Stopkovou) ,,Ano, říkala to
prý paní Budínská…“ (smích)

7. Co znamená rčení: „Není malých rolí?“
,,Že jsou i role veliký…“ (smích)

7. Co znamená rčení: „Není malých rolí?“
,,Každý člověk je důležitý.“

8. Řekni: Co máš na světě nejraději?
,,Domov.“

8. Řekněte: Co máte na světě nejraději?
,,Svoji rodinu a muže, dokonce vlastního! Ale on
mě ne! A mrzí mě, že dává přednost volejbalu..“
(smích paní Stopkové, poté i paní Matějovské)

9. V autě jede otec a jeho pokrevní syn.
Bohužel se na silnici stane nehoda a sanitky je
odvezou do dvou různých nemocnic. Chirurg,
co má operovat syna, ale namítá: ,,Nemůžu ho
operovat, je to můj pokrevní syn.“ Jak je to
možné? Nápověda: Je to feministická hádanka.
,,Aha, jasně, chápu…a co jako teď? Buď to je,
nebo to není možný… Tak asi když jeli v tom autě,
no, jak je to možný? Hm… 

9. V autě jede otec a jeho pokrevní syn.
Bohužel se na silnici stane nehoda a sanitky je
odvezou do dvou různých nemocnic. Chirurg,
co má operovat syna, ale namítá: ,,Nemůžu ho
operovat, je to můj pokrevní syn.“ Jak je to
možné? Nápověda: Je to feministická hádanka.
,,Tuhle já znám, to je nějakej vtip. Počkej…to jsem
věděla! Už jsem to slyšela, taková blbost. Nemůžu
ho operovat, je to můj syn…sakra, holky, nevím!!“

Týna Kofránková, Zuzka Váňová, 2.A

Heuréka, 2. nejlepší časopis v ČR

Pohled z venčí

Skvěle se bavíme
Pamatujete na kauzu Líbko? Bulvár nás několikrát
upozorňoval na únik několika stovek fotek slečen,
které údajně pocházejí ze soukromých galerií
serveru, na který jsme si zvykli pod jménem
"líbko". Fotky jsou samozřejmě dodnes ke stažení
na
internetu,
ale
příslib
vzrušujícího
pornografického materiálu, který byl navíc opepřen
úvahami o hackerském útoku, poněkud slábne při
pohledu
na
maximálně
stisknutá
ňadra
či vyšpulený zadek.
Jinými slovy klasická bublina, navíc mnohem méně
zábavná než horoskopy v tomto časopisu. Reálným
výsledkem je "akorát" ostuda na internetu,
která může být nepříjemná, ale která může
prospět, a do budoucna teoreticky ochránit před
něčím ještě mnohem závažnějším.
Musíme
však
podobnou
zkušeností
(při respektování toho, že zkušenosti jsou
nepřenositelné) skutečně projít, abychom brali
otázky bezpečnosti na Internetu vážně?
Když téma bezpečnosti a internetu bylo otevřeno
v naší zemi (téma "safer internet" je diskutována
v řadě evropských států), ve stejný okamžik
se objevilo slovo cenzura. Řada novinářů, aniž by
věděla, o čem je řeč, zapálila své pera a vytáhla
s příkladem internet cenzurující Číny. Hmmm.
Komplikovaná úvaha hodná experta. Tak jinak nový program Evropské komise, který bude
realizován v období 2009-2013 a je na něj vyčleněn
rozpočet ve výši 55 milionů eur by měl mimo jiné
zajistit poradenství v souvislosti se zachováním
bezpečnosti při používání internetu právě proto,
že učitelé a rodiče mají často jen velice omezené
znalosti (z úředního jazyka překládám - nevědí
prakticky vůbec nic) o nových technických
možnostech. Takže existuje problém, nebo si jen
bruselští byrokrati, ne nepodobní byrokratům z té
horší poloviny Hvězdných válek, vymysleli téma?
(Malá odbočka. Šlo někdy namluvit zaměstnancům
jednoho vzdělávacího ústavu před mnoha lety,
že viry se šíří elektrickou sítí? Šlo to lehce vyhrotit
tvrzením, že nejlepší prevence je nedávat počítače

do zásuvek? Jo, jo, s jistou dávkou noblesní
drzosti...)
V mnoha státech existuje dohoda "poskytovatelů
obsahu", že budou pomocí piktogramů značit své
produkty. Proč? Aby se v nich vyznal i ten, kdo
seriál neviděl/PC hru nehrál/film neprohlížel, věděl,
co kupuje (většinou jako dárek pro potomka).
Je tento systém přikázaný zákonem? Není! Proč to
funguje? Protože ignorování tohoto systému
(neřku-li klamání) je docela drahé. Jde z tohoto
systému utéci? Jde. Ale pak zákon říká - vysílejte si,
prodávejte si, co chcete, ale musí to být bezpečné
i pro malého caparta (jinými slovy a s nadsázkou pohádky jsou OK, zprávami bych si tak jistý nebyl).
Realita u nás - hlavně žádné příkazy, dobrovolné
a zcela jistě chvályhodné aktivity bez reálného
dopadu. Ve Velké Británii byl zahájen program
Safer Internet pod přímou garancí premiéra.
Soustředí se také na vzdělávání a upozorňování na
rizika spojená s nepoučeným používáním internetu.
Kolik reportáží Blesku budeme potřebovat my,
než se začneme věnovat těmto problémům?
Jak dlouho se budeme učit, že sexy fotečka
z báječných šestnácti, která může dnes udělat
velkou vrásku rodičům, může být i za 20 let docela
slušně zneužitá?
P.S. K prvovoličům: Budou volby. Shodou okolností
jednu kampaň mám na starost. Kašlete
na billboardy, stádové barvy a proklamace.
Hesla, která se týkají úplně něčeho jiného,
než o čem se rozhoduje. Zjistěte si, kdo co v tom
prvním období v Evropě něco fakt dělal a kdo
žvanil. Jde to. Máme internet, máme otevřené
zdroje. Co získáte? Pocit, že nejste ovce.

P.P.S. Dávat na internet fotky ve spodním prádle je fakt kravina...
Jaroslav Poláček
Zakoupením Heuréky přispíváte na o.s. Místo
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Buď - Anebo

Bijte mě, budu poslušnější… Anebo taky ne…
Tělesné tresty? Tento trend, v minulosti běžný
a normální, si dnešní děti už vůbec neumí
představit. Z médií se dozvídáme spíše opačné
případy násilí ve školských zařízeních. Chování dětí
je rok od roku horší a i vy si určitě všímáte,
jak stoupá dětská kriminalita. Dříve tomu ale tak
nebylo. Pedagog byl autorita a rodiče vzor. Je to
opravdu tím, že tělesné tresty byly zakázány
a vymizely?
Pedagog byl často zobrazován
s rákoskou v ruce. Nejtěžší
tělesné tresty nebyly ale
na dětech páchány za školní
nekázeň, nýbrž za přestupky
horší – za lži, krádeže a další.
Myslíte si, že to fungovalo?
Bití žáků za účelem změny
chování bylo v té době
některými lidmi dokonce
považováno
za
základní
pedagogickou
metodu...
Tu, která zafunguje nejvíce
a pomůže učitelům vychovávat…
Když se u nás po roce 1870 tělesné tresty novým
školním řádem zakázaly, žáci i většina učitelů toto
zrušení přijali. Byli samozřejmě i ti pedagogové,
kterým se zákaz trestů nelíbil. Měli tehdy pravdu?
Byla by dnes situace ve školách lepší, kdyby učitelé
mohli na děti ,,sáhnout“?

Nastává tedy otázka, zda žáci a studenti definitivně
nepřerostou pedagogům přes hlavu. Zda se situace
nebude stále zhoršovat. Je pravda, že pokud si
učitel nevybuduje přirozenou autoritu hned při
prvním setkání s dětmi, ony toho využijí?
Většina pedagogů, kterých se na toto téma
zeptáte, se shodnou v jednom: ,,Děti jsou stále
nevychovanější, drzejší a zlejší jeden na druhého.
Co si ony dnes dovolí, to by si za našeho dospívání
nedovolil ani ten největší
grázl ze třídy.“ Souhlasíte?
A
jedna
zajímavost…
Před
časem
bývalá
ministryně pro lidská práva
Džamila
Stehlíková
zveřejnila
svůj
záměr
připravit zákon, který by
i rodičům zakazoval bít své
děti. Chtěla tak předejít
opravdovému fyzickému
násilí páchanému na dětech
tam, kde mají být v bezpečí
a kde se mají setkat jen s porozuměním a láskou.
Kdyby tento zákon vešel v platnost, byl by opravdu
platný? Osobně si myslím, že by nedokázal ovlivnit
ty spousty rodičů, které vzaly výchovu svých dětí
z opačného a nesprávného konce…A co vy?
Jak budete jednou přistupovat ke svým dětem?
A jaká vůbec bude situace za našich dětí?
To je ve hvězdách…
Týna Kofránková, 2.A

Vážení a milí studenti!
Dovolujeme si Vás pozvat do nově otevřené Kavárny Eden v Nové Pace na adrese Pivovarská 1820.
V příjemném elegantním prostředí Vám nabídneme několika druhů vynikající italské kávy Lavazza, široký výběr
nealkoholických i alkoholických nápojů včetně mléčných koktejlů a míchaných drinků, a dále sladké i slané
občerstvení. Ať už návštěvu naší kavárny spojíte s návštěvou zdravotního střediska Centrosan, se sportovním
vyžitím ve Fitcentru Eden, s pobytem v sauně, soláriu, na masážích či na lekci orientálního tance, anebo k nám
zamíříte za šálkem kávy, příjemnou hudbou a stylovým posezením, budete u nás vždy vítáni! V prostorách
kavárny je nadále v provozu Galerie Aurum. Hostům kavárny je k dispozici zdarma připojení na internet,
tiskoviny, stolní hry. Bezbariérový vstup, pro maminky s dětmi je připraven malý dětský koutek. Umožňujeme
vstup se psem. Za hezkého počasí posezení na terase. Možnost zajištění rezervace pro uzavřenou společnost
(oslavy narozenin, firemní večírky apod.) Těšit se můžete na večery s živou hudbou, netradiční posezení
v orientálním stylu (každou sudou sobotu „Arabská kavárna“ s vodními dýmkami, arabskými cukrovinkami
a nápoji, orientální hudbou, břišním tancem), besedy, semináře, výstavy.
Více na www.edencentrum.cz, nebo na telefonu 605 916 889
Heuréka, 2. nejlepší časopis v ČR

Aktuálně

Proč mám rád své
spolužačky? Aneb májové
vyznání…

Jsou hezké a něžné. Mají krásné oči
a umějí s nimi čarovat. Pečují o svoje
vlasy, ruce a celé tělo. Nemají žádné
plastické operace. Neničí si pleť a zdraví
v soláriu.
Nepoužívají
nevhodnou,
zdraví škodlivou kosmetiku. Nedaly si
vytvořit umělé rty. Příjemně se smějí
a mají smysl pro humor… Nepatří mezi
anorektičky. Neberou drogy. Vkusně se
oblékají, nosí i sukně. Jsou inteligentní.
Mohu s nimi diskutovat „ na úrovni
„ i ve studentském slangu. Lze s nimi
hodnotit fotbal i hokej. Nejsou vulgární,
ukřičené a užalované. Pomohou mi
vyřešit problém, zastanou se mne,
když jsem v právu. Kdykoliv jim mohu
zavolat, napsat, sejít se s nimi.
Ochotně mi půjčí sešity, když chybím.
Jsou přiměřeně skromné. Umí dobře
tancovat. Nezapomenou mi popřát
k narozeninám i třeba
k svátku. Mají úspěchy
ve studiu, v soutěžích
i ve sportu. Určitě se
na ně mohu spolehnout
nejenom v budoucnosti.
Jsou prostě „super“.
Jan Šorf 3.G

Poslední zvonění
Snad jste to také zažili.
Je před osmou ranní
a plížíte se ke škole.
Když
tu
najednou
uvidíte
hlouček
prapodivně oblečených studentů, doléhá k vám
pronikavý zvuk píšťalek, řehtaček a odporný zápach
octa nebo starých voňavek. Řeknete si něco jako “ajta”,
začnete po kapsách hledat drobné, anebo uvažovat, jak
rychle asi umějí maturanti běhat. Je tady tradice
Posledního zvonění, spojená se zakončením
středoškolského studia.
Tento
zvyk
nemá
příliš
hluboké
kořeny.
,,Počátky tradice svatého týdne i posledního zvonění
jsou dost mlhavé, literatura v podstatě neexistuje, a tak
není zřejmé, kdy tato tradice začala, “ říká Jan Šimek
z Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze.
Tato tradice je však spíše poválečná, protože tehdejší
zákony byly dost přísné. Poslední zvonění se tedy
objevilo až později a s přestávkami je udržováno
posledních šedesát let.
Ne všichni ale mají k této akci kladný vztah a mnozí
ze starších generací ji neschvalují. Stěžují si,
že maturantům žádné peníze dávat nechtějí, když jim
žádné nedají, tak jsou politi octem či voňavkou
a za jejich mladých let to takhle nevypadalo.
Některým zase vadí, že maturanti nejsou dostatečně
kreativní a v posledních letech se už moc netradičních
a recesistických akcí nekoná. Na druhou stranu to jiní
lidé podporují.
Na každé škole se loučí se studiem víceméně podobně.
Celá akce je naplněna nespoutanou zábavou, recesí
a žebráním peněz na závěrečný večírek nebo do života.
Studenti jsou řádně vymóděni v často dost výstředních
kostýmech. Vyzbrojeni čímkoliv na peníze a pořádně
páchnoucí tekutinou se vydávají po škole, jejím okolí
i po městě prosit o příspěvek a pořádně si užít závěr
roku.
Po téhle akci je toho totiž mnoho dobrého nečeká.
Po Posledním zvonění následuje takzvaný svatý týden.
“Svaťák” je týden volna před maturitou. Ten by měli
čtvrťáci zasvětit učení.
Iva Lendělová, 2.G

Zakoupením Heuréky přispíváte na o.s. Místo
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Za branami Syrakus

Strictly Commercial
SC je nadějná kapela, jež odstartovala
svou kariéru před necelými
dvěma roky. Mohlo by se tedy
zdát, že je na hudebním poli
nováčkem, opak je však
pravdou. Existence kapely
sahá ještě o několik let
dále, kdy většina jejích
stávajících členů objížděla
severovýchod Čech pod
názvem Czepice. Pak však došlo
k zásadnímu zlomu, a tím byl
(kromě změny názvu) přechod na ryze

vlastní tvorbu. Zajímavostí je, že od začátku své
existence kapela vsadila na dechovou
sekci, což se pozitivně odrazilo
na barvitosti a vyznění většiny
skladeb. Novinkou jsou tři sličné
děvy, které nepotěší jen oko
posluchačovo, ale i jeho sluch.
Garantuji Vám, že je nepřehlédnete!
Hudebně se SC pohybuje někde
na pomezí rocku, popu, ska a funky.
Fúzi těchto stylů v našem podání už
nikdo neřekne jinak než Conga - Boogie.
Více na www.strictly-commercial.com
Dáša Nosková, 3.G

Rodičovské „žvásty“
Existují lidé, bez kterých bychom tu nikdy nebyli?
Osoby starající se o nás od útlého mladí? Lidské
bytosti s největšími srdci, kterým se nic nevyrovná?
Lidé naprosto nepostradatelní? Lidé vážně
nenahraditelní? Mámy a tátové jsou prostě
jedineční, ale ty jejich tisíckrát opakované fráze
se nahradit určitě dají! Ať jsou rodiče všelijací,
tak jejich ,,velice‘‘ poučné hlášky jsou všechny
naprosto stejné!
Zde otestuj své rodiče. Jsou stejní jako všichni
ostatní?
1) Představ si, že přijdeš domů se svěšenou hlavou
a ukážeš své mamince další ,,bajli‘‘ do počtu.
Vysvětluješ, že to bylo strašně těžké, a že všichni
ostatní na tom nejsou jinak. Co ti na to odpoví?
2) Po celém dnu stráveném venku se cítíš večer hůř
a hůř. Polykání je čím dál těžší, kapesníky začínají
docházet a hlava se ti rozpadá na malinkaté
kousíčky? Co uslyšíš od maminky?
3) Po dalším školním roku jdeš neochotně
s namodralým papírem domů. Onen papír (jak již
tušíš) určitě nesplní očekávání tvých rodičů.
Už přesně víš, co ti na to odpoví tví rodiče?

nebude to žádná lehká práce a ani si moc
nevyděláš. Další den přijdeš úplně zmožený domů
a už vidíš, jak na prahu dveří čeká tatínek
s maminkou s úsměvem ve tvářích. Zkoušíš jim
vysvětlit, že to je nad tvoje síly, a že už tam
nechceš. Co ti povědí?
5) Jako každý den musíš doma vypracovat další
,,domácák‘‘. Sedíš nad tím jedním příkladem už půl
hodiny a nevíš jak s tím hnout. Najednou se
otevřou dveře a do pokoje stoupí tví rodiče.
Nakouknou přes rameno a spustí:
Odpovědi našich rodičů?
1) Mě nezajímají ostatní!! Mě zajímáš pouze ty!
2) Kdybys mě aspoň jednou poslechl/a
a nechodil/a venku jako HEJSEK!
3) To si děláš srandu? Tak a teď začne tvrdý režim!
Kdyby sis vzal příklad ze svých rodičů!
4)Tak to teda ne, mladej/á. To my v tvých letech
jsme věděli, co to je práce!
5)Vždyť to je úplně primitivní! Před pár lety bych ti
to vypočítal/a raz dva. Ale už jsem to zapomněl/a,
stejně mi to je teď už k ničemu.
Co dodat? Jen asi to, že budeme úplně stejní.

4) Jsou konečně prázdniny, ale ty hned zítra jdeš
na brigádu, kterou ti sehnal táta. A jak už víš,
Míša Dlouhá, 2.G
Heuréka, 2. nejlepší časopis v ČR

Pod záštitou boha Apollóna

Pohádka o zažloutlém lese aneb pracovní list státních maturit
V jedné malé, ztrouchnivělé chaloupce, která se
krčila uprostřed zažloutlého lesa, žila, byla jedna
normální rodinka. Byla podivná. Tato rodina
obsahovala několik členů rodiny. Mezi členy této
rodiny patřili: hrnec Hugo, větévka zvaná Kobliha,
postel plná ponožek, maminka Liduška s tatínkem
Bořivojem, koberec posetý vidličkami spolu
s dalšími členy rodiny. Dále pak děti - Pepíček
a Stařenka, žába Krabice a komár Sluníčko. Snad se
na nikoho nezapomnělo. A ti, co jsou opomenuti,
se nejspíš válí na stropě či koberci, anebo možná
spadli z koberce na strop, každopádně jsou.
Toho dne bylo v chaloupce velice rušno.
Zrovna přijela limuzína, přivážející dalšího člena
rodiny, dosud nezmíněného strýčka Leonarda.
Strýček Leonardo DiCaprio je velmi známý v celé
této rodině. Avšak zná ho i pár dalších lidí, bohužel
je to díky jeho nečekané předčasné smrti na palubě
Titanicu. Ale tento příběh se odehrává ještě
v době, kdy strýček Leonardo vesele drandil
limuzínou po světě a neměl ani páru, že za chvíli
umře na obří loďce. Nyní seděl před chaloupkou…
stále ještě vesele před chaloupkou nečekaje plížící
se smrt, ale čekaje otevření dveří svojí limuzíny,
aby mohl z ní vycupitati. Leo udělal cupity cup a byl
v chatrčce. Jakmile strýček docupital dovnitř, byl
uvnitř. Leonardo byl velice štědrý, když ještě byl.
Proto rodince pokaždé přivážel nějaký dáreček.
Tetokrát to byla limuzína plná
banánů (ovšem limuzínu si
odvezl).
Celý týden byla tato rodina živa
díky banánům. Mimo to, že po pár dnech všichni
zežloutli, vyrašila na jejich koberci neuvěřitelná
hromada banánových šlupek žlutých). Co teď
s nimi? Tázala se rodina při pohledu na tuto
hromadu. Hugo si pomyslel, že nejlepším řešením
by byl odvoz šlupek na pole, načež by se zasadily
1. Kdy byl strýček Leo uvnitř chaloupky?
2. Kdy strýček byl?
3. Při jaké stylistické (gramatické) chybě hrnec
obživl?
4. Najděte v textu prvky naturalismu.
5. Jaké literární styly a směry se zde prolínají?

a po nějakém čase by vyrostly nové banány.
V tu chvíli maminka Lída prohlásila: „Už to mám!
Vezmeme tyhle šlupky, zasadíme je na poli
a vyrostou nám nové banány.“ Když Hugo uslyšel
svou myšlenku, uvědomil si, že je to vlastně blbost.
Načež Pepíček prohlásil: „To je ale blbost“.
Hugo byl značně rozrušen, protože si uvědomil,
že jakožto hrnec má pouze uši, ale už nemá pusu,
takže jeho skvělé nápady nikdo neslyší. Po chvíli
uvažování na toto téma se znovu začal zaobírat
myšlenkou, co se šlupkami. Přemýšlel tak usilovně,
až spadl z police. A právě z tohoto otřesu se zrodil
ten
geniální
nápad
–
Kompostace!...
V tu chvíli táta vykřikl: „ kompostace!“. Všichni
ostatní členové rodiny nad tímto řešením užasli,
následně zkoprněli a nemohli popadnout dech.
Hugo prožíval zcela odlišné pocity... Vztekem byl
celý rozpálený, až to v něm jiskřilo. A najednou
jedna z jiskřiček vyletěla z Huga ven...
Podpálila nejen koberec, ale i další členy rodiny,
kteří byli stále ještě zkoprnělí, a díky tomu, že
shořeli, dech už nikdy nepopadli. Ale zato popadali
jako kapky deště při jarním úsvitu, jako listí
snášející se z podzimního stromu, jako vločky
poletující za dlouhých zimních večerů, anebo jako
kužely, které shodil svou neuvěřitelnou koulí sám
Arnold Schwarzenegger. Když uhořeli všichni
členové rodiny, začala pomalu doutnat
i celá chaloupka, Naštěstí po chvíli vzplanuly
i banánové šlupky. A rázem bylo po problému.
Avšak najednou se vyskytl problém
číslo dvě, kupodivu se opět týkal našich
oblíbených banánových šlupek. Čím více šlupek
hořelo, tím více žlutého dýmu se z nich uvolňovalo.
Nejprve zežloutly trosky chaloupky, potom kosti
členů rodiny, poté okolí chaloupky a následně celý
les...
A od té doby, je tento les celý zažloutlý...
Doložte na příkladech:
6. Vyhledejte romanticky laděnou část textu
a najděte v ní rušivý element.
7. Vyjmenujte co nejvíce členů rodiny.
8. Kolik se v textu vyskytuje uší?
Anča Machotková, Jíťa Bezstarostová, 3.G
Zakoupením Heuréky přispíváte na o.s. Místo
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Je to NORMAlní?!, Díl 4.: Skvělá nabídka?
Láďovi(17) a jeho kamarádům Jonášovi(17), Valimu(15),
Pavlíně(16), Jonášově sestře Anče(12) a Láďově mladšímu
bratru Tadeášovi(11)ujel vlak z výletu do Prahy. Dvě hodiny
na vlak si chtěli ukrátit v supermarketu, který se jmenoval
NORMA. Ovšem normálního tu nebylo nic. Když chtěli
z toho divného obchodu odejít, zjistili, že se za nimi zamkly
vchodové dveře, a potom na ně uspořádal útok dav
rozzuřených nákupních vozíků. Toto uvítání mělo asi hlubší
smysl, jak se po chvíli dozvěděli z úst podivného chlápka,
který tvrdil, že se stali, pro tento řetězec prodejen,
vybranými...
,,V dnešním světě, děvče, je přemíra prodejen
a obchodů se zbožím plytké kvality. Denně nás
tímto odpadem zasypávají a tahají z nás obrovské
sumy peněz. Lidé jsou nemocní, neduživí, agresivní,
to vše z nekvalitních potravin v obchodech, které
nesplňují normy tak, jako my.“ Dramaticky se
odmlčel, srovnal si šedozelenou kravatu
a pokračoval. „Jenže, jak má zákazník poznat,
který obchod je pro jeho zdraví a kapsu ten
nejvýhodnější? Který nabízí kvalitní zboží
za odpovídající cenu? Řekněte!“ Muž však nečekal
na odpověď. „A proto jste tady vy, mladí
a perspektivní lidé, kteří nejsou poskvrněni
nánosem konzumního bahna, a tudíž můžete
otevřít oči všem lidem, kteří neví, čemu mají věřit,
nebo věřit přestali úplně! Vy jste připraveni plnit
normy a tím pozvednout jméno našeho obchodu
nad všechny ostatní!“
„A co ta odměna?“ nedala se odbýt Anča,
která stejně těm všech slovům ve svých dvanácti
letech nerozuměla. „Samozřejmě, za zásluhu
budete odměněni. Výše odměny však zůstává na
výši splněných norem. Pojďte se mnou do mé
kanceláře, seznámím vás s naším programem
odměn a rovnou můžete podepsat smlouvu.“
Vysoká a hubená postava muže se k nám otočila
zády a já si všiml jeho lesklé lebky prosvítající skrz
řídké vlasy, která signalizovala, že už nám bylo vše
řečeno a teď ji máme následovat. „Aha, vy nás tu
chcete jako brigádníky. My ovšem nejsme odsud,
za hodinu a půl nám jede vlak domů.“ vysvětlovala
Pája. No jo, Pája má už mnoho zkušeností z různých
brigád, už v tom umí chodit. Ovšem, způsob jakým
jsme tu nabídku dostali je více než zvláštní. Moje
veškerá zkušenost s brigádami končí trháním třešní
a tam mě rozhodně nezavřeli za skleněné dveře
Heuréka, 2. nejlepší časopis v ČR

a nepoštvali na mě zdivočelé nákupní vozíky,
aby mi pak nabídli, jestli u nich nechci pracovat.
Ale jestli je to tak, peníze se vždycky hodí a na ten
foťák, co chci, se to bude dost hodit.
„Ano“, odpověděl s podivným úsměvem, „je to
taková brigáda a samozřejmě ji můžete vykonávat
i v místě vašeho bydliště. Vše záleží jen
na splněných normách.“ ,,Sakra“, šeptal mi Jonáš
do ucha, „co jsou pořád ty splněný normy, je to
dost úchylný, nemyslíš?“ To byl Jonáš, jeho rodiče
měli dost peněz, takže on žádnou brigádu nikdy
nepotřeboval, tak jsem ho uklidnil. „Hele, ty
normy, jsou prostě nějaký pravidla, kterejma se
musíš řídit, aby tě nevylili. To je napsaný v takovym
tom papíru, nevim, jak se to jmenuje, dohoda
o práci nebo tak nějak.“ Když jsem viděl, že jeho
výraz se nezměnil, přidal jsem: ,, A hlavně, vyděláš
si nějaký drobný a konečně nebudeš závislej
na tatíkově kapesným, stane se z tebe vlastně
svobodnej člověk.“ Jonáš pokrčil rameny, ale stejně
si myslel, že není nesvobodný, když dostává plno
peněz od rodičů. Docela mu to vyhovovalo.
Nestačil na to už nic odpovědět, protože jsme už
stáli před dveřmi do kanceláře hlavního vedoucího.
Aha, ten chlap je vedoucí prodejny, mohlo mě to
hned napadnout.
„Prosím“, pokynul nám rukou. Vstoupili jsme
do prostorné tmavé místnosti. Novotný rozsvítil
velkou zářivku a zavřel dveře. „Prosím sedněte si“,
pobídl nás. Podivil jsem se, že tu má přesně šest
židlí a jedno velké křeslo pro sebe. Jinak ta
místnost působila dost stroze, jako kdyby někdo
udělal kancelář ve skladu. Stěny byly šedé a podél
nich stály kovové skříně s obvyklým papírováním.
Vzadu za křeslem pana Novotného byly dveře,

Příběhy na pokračování

vedle nich velký bílý nápis NORMA. Na velkém
kovovém stole byl precizní pořádek, každá věc
měla své místo a tomu všemu vévodila černá
plochá obrazovka počítače. Nic zvláštního. „Vítám
vás v mé kanceláři. Jak víte, chci vám nabídnout
práci pro náš řetězec prodejen NORMA, a to
do pozice reklamního fundraisingu.“ ,,Fun... co?“
pošeptal mi můj mladší bratr. ,,Drž zobák
a poslouchej“, napomenul jsem ho. ,,Veškerá vaše
práce bude spočívat pouze v tom, že budete
nabízet lidem naše služby. Je
to velmi jednoduché. A
odměna 500 Kč za nového
zákazníka! Úžasné, že? Nyní
bych vám rád pověděl něco o
povinnostech
takového
pracovníka. Za prvé“, vzal si
brýle a četl z rozsáhlého
spisu, ,,pracovník společnosti NORMA je loajální
zaměstnanec,
který
svým
chováním
a jednáním nepoškozuje dobré jméno firmy, řídí se
jejími předpisy a ustanoveními. Pokud nadřízený
zjistí jakýkoli přestupek níže stanovených pravidel,
vyvodí z toho důsledky podle knihy Normy
a předpisů v plném právním rozsahu této
společnosti.“

Pája se podívala na hodinky a zjistila, že už máme
jen něco málo přes půl hodiny, než nám pojede náš
vlak. ,,Ehm, pane Novotný. Víte, mohli bychom
prosím přejít k těm smlouvám, nám za chvíli jede
vlak…“ Nikdo z přítomných neprotestoval, nebylo
taky proč. Tak výhodná nabídka se neodmítá.
Pět stovek za to, že překecáme někoho, ať si jde
do NORMY koupit svačinu! Smlouvu jsme všichni
podepsali. A panu Novotnému bylo dokonce
jedno, že Tadeášovi a Anče nebylo patnáct
(,,My hledáme schopné
pracovníky, na věku tu
nezáleží“). Jako projev
díků a zároveň označení
vám
připnu
tento
zaměstnanecký náramek,
podle
kterého
vás
identifikuje můj kolega
v místě vašeho bydliště. Vše potom telefonicky
domluvíme. Teď prosím všichni nastavte pravé
zápěstí.“ A šest rukou najednou předpažilo a pan
Novotný na ně přicvakl šest bílých umělohmotných
náramků s červeným nápisem: Sloužím NORMĚ,
a pak odemkl dveře své pracovny.
Tereza Černá, 4.A

Kdo se doví
Lhát a zalhat,
kdo se doví,
tvoje ústa křivě mluví,
kdo se doví, kdo se doví...
Kráčí směle skvělá žena,
famózní a oblíbená,
postel čistě rozestlána,
kdo se doví, kdo se doví...
Mluvit pravdu
někdy bolí
mluví,
tiché sonátě...
pravda na drátě.
Lhát a zalhat,
hračka,
křivá ústa?!
blbost.

Citace z chatů, messengerů atp., www.lamer.cz
<a> cau, mohl bys mi tohle prelozit do anglictiny? pry jsi odbornik
<a> Velmi bychom ocenili vasi ucast na hlasovani.
<b> We would really appreciate your presence on the vote.
<a> diky, tohle bych asi tezko dal dohromady
<b> thank you, I would hardly put this together
<a> ne, tohle uz nemusis prekladat :-)
<b> no, you don't need to translate this
<a> jak chces ale ted nemas sanci
<b> as you wish but you have no chance now
srdce s hlavou spolu
<a> v p*deli je tma
mluví v
<a> i kdyby tam okna byly
lež a
<a> vetry by je vymlatily
* b is thinking...
<a> a nezapomen na rymy
<b> there is darkness in the ass
<b> and even if there windows was
<b> winds would surely break the glass
<b> and don't forget about the rhymes
<a> chlape ty jsi blazen :D

je už
protože
jsou přece
Tak kdo se doví?

Tereza Černá, 4.A
Zakoupením Heuréky přispíváte na o.s. Místo
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Výměnný pobyt aneb kuchyně po česku a po německu
Již poněkolikáté organizuje Gymnázium Nová Paka
výměnný pobyt se studenty Střední školy Mülsen
St. Jakob v Sasku. A jelikož každý z těchto projektů
byl vždy tematicky zaměřen, ani tentokrát tomu
nebylo jinak. Pro letošní rok bylo zvoleno téma
česká a německá kuchyně.
Výměnný pobyt se uskutečnil ve dnech od 20. 4.
2009 do 26. 4. 2009. Žáky německé střední školy
přivítali studenti gymnázia z kvity a sexty
(celkem se do projektu zapojilo 15 našich žáků).
V pondělí 20. 4. 2009 dorazilo před polednem 15
německých žáků se svými učiteli. Všichni byli plni
očekávání. Po prvním poněkud nesmělém přivítání
následovala krátká prohlídka školy a oběd ve školní
jídelně. Při této příležitosti připravila naše školní
kuchyně výborné a vskutku typické české jídlo –
vepřo, knedlo, zelo V odpoledních hodinách
proběhlo ubytování v rodinách českých studentů.
Celé pondělí proběhlo v atmosféře seznamování
a zprvu rozpačitých pokusů o konverzaci v cizím
jazyce (případně jsme měli ještě ruce a nohy,
když jazykové znalosti selhaly). Večer jsme
navštívili Sportovní a relaxační centrum v Nové
Pace. Bowling všechny moc bavil, utvořili jsme
několik družstev a soutěžili mezi sebou. Potom
každý odvedl svého německého kamaráda domů.
V úterý ráno jsme se vydali do Hronova - zde jsme
navštívili Jiráskův dům s černou kuchyní.
Na oběd jsme se zastavili v nedalekém Náchodě.
Prohlédli jsme si místní muzeum, jehož expozice je
zaměřena na výrobu perníků.

Foto: Gymnp.cz

Ve středu se konal v naší škole velký projektový
den - Den Země. Každý žák byl aktivně zapojen
do určitého projektu v rámci daného předmětu
a i němečtí žáci měli možnost zúčastnit se
prezentací. Po obědě si naši němečtí kamarádi
prohlédli město. Odpoledne byla na programu
prohlídka novopackého pivovaru. Nutno říci,
že i někteří „Novopačáci“ jej navštívili poprvé.
Na německé učitele zapůsobila zejména
ochutnávka místního piva, ale i ostatní tato exkurze
zaujala.
Ve čtvrtek jsme se vydali do našeho hlavního města
Prahy. Našim hostům jsme ukázali nejznámější
a nejkrásnější místa naší „stověžaté matičky“.
Byli jsme na Pražském hradě, Karlově mostě,
Staroměstském náměstí, Václavském náměstí
a potom jsme si dali společný oběd u Mc Donalda.
Následný dvouhodinový rozchod využila většina
k nákupům suvenýrů a dárků. V průběhu celého
týdne nás provázelo nádherné jarní počasí.
I to přispělo k všeobecné dobré náladě. Naše jazyky
se pomalu, ale jistě začaly rozvazovat a o zábavu
nebyla nouze.
V pátek jsme se snažili dokončit v naší škole ještě
česko-německou kuchařku. Tento poslední
společný den byl ve znamení ochutnávek
připravených specialit z domova, následoval
společný oběd v naší školní jídelně. Navečer jsme
se vydali do Dětěnic, abychom navštívili
vyhlášenou středověkou krčmu. Zde jsme mohli
okusit, jak naši předkové hodovali v hospodách.
V krčmě není elektřina, svítí se zde jen svíčkami,
příbory teprve čekají na své vynalezení a jí se tedy
pouze rukama. Přístup personálu je také ryze
středověký (to znamená náležitě drsný).
Po návratu domů jsme se rozloučili, protože
v
sobotu
probíhal
individuální
program
v hostitelských
rodinách.
Nutno
říci,
že tuto sobotu byl program vskutku pestrý
a nikdo se ani na vteřinku nenudil.
V neděli 26. 4. 2009 kolem 9. hodiny jsme se
s německými studenty ze Střední školy Mülsen St.
Jakob rozloučili. A můžeme se těšit na příští rok,
kdy se s nimi opět setkáme a poznáme, jak to chodí
u nich v Německu.
Lenka Košková, Markéta Kerhartová, kvinta

Heuréka, 2. nejlepší časopis v ČR

Rozhovor

Rozhovor s Káťou Veinlichovou
Pojďte se spolu s námi dozvědět něco víc
o studentce Kátě Veinlichové z 3.G, která se
kromě studia věnuje především svým psím
miláčkům, se kterými provozuje dog-dancing!
Proč jsi přešla z pražského Palachova
gymnázia právě k nám, do Nové Paky?
Byl to normální, 4-letý, všeobecný, pražský
gympl! Chodila jsem tam dva roky a zjistila
jsem, že život ve velkoměstě není ideální
pro mě, ani pro mou psí smečku. Navíc mám
ráda přírodu a život na vesnici. Na vesnici
nedaleko Nové Paky máme dům se zahradou,
takže by byla škoda ho nechat neobydlený
a trápit se ve městě.

Foto: Archív K. Veinlichové

Jak dlouho sis zvykala na nový styl výuky, na nové profesory a spolužáky?
Jsem celkem adaptabilní člověk, do školy jsem kromě Paky chodila také na Moravě, odkud vlastně pocházím.
Zvykla jsem si celkem rychle, zhruba během měsíce. Navíc přístup ze strany profesorů je mnohem přátelštější.
A v kolektivu se zatím cítím celkem dobře.
A teď něco k tvému největšímu koníčku; mohla bys nám, méně zasvěceným, vysvětlit, co to vlastně je dogdancing a jak ses k němu dostala?
K dog-dancingu jsem se dostala tak, že na výstavě kříženců v Hranicích na Moravě jsem viděla předváděčku
dog-dancingu. Zalíbilo se mi to a chtěla jsem zkusit, zda by to moje Brituška také zvládla. Dog-dancing, volně
překládaný jako psí tanec je vlastně tanec psa do rytmu hudby. Spíš než o tanec jde o předvádění prvků
v předem nacvičené choreografii do rytmu hudby. Hudba by měla celkově ladit jak se psem, tak s psovodem.
Pohybové zapojení psovoda je žádoucí. Což v mém případě moc není.
Kolik máš v současné době psích miláčků?
V současné době mám dvě fenky křížence
(německý ovčák x labradorský retrívr).
Desetiletou Britušku a tříletou Arny.
V srpnu zemřela Britina maminka Rituška,
dožila se krásných 15 let. Také čekám na
štěňátko Australské kelpie.

Foto: Archív K. Veinlichové

Jak se ti daří skloubit péči o psy a zároveň
přípravu do školy?
Většinou, když přijdu ze školy, tak jdu se
psama tak minimálně dvě hodiny
na procházku (dle počasí). A pak s nimi
trénuji. Takže se učím odpoledne a hlavně
večer, to se mi učí nejlépe :-). Zatím se mi
daří vše skloubit dle představ.

Jakých největších úspěchů jsi zatím v dog-dancingu dosáhla?
Titul Mistr republiky (mládež) 2005, Titul Vicemistr republiky v divizi C 2005, Titul Druhý vicemistr republiky
v divizi A 2008. Ale největší úspěch pro mne je to, že dog-dancing Britušku baví a přináší nám radost ze života.

Zakoupením Heuréky přispíváte na o.s. Místo
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Čeká tě v nejbližší době nějaká soutěž nebo přehlídka?
1.5. jsem byla na závodech v Jičíně, kde Brituška vyhrála kategorii veteránů. V červnu jedeme do Německa.
Jinak máme předváděčku v Poděbradech a na dalších akcích.
Chtěla by ses v budoucnu tímto svým koníčkem živit? Existuje nějaké uplatnění?
Po maturitě bych ráda studovala politologii na UHK. U nás bych se možná uživila, kdybych provozovala psí hotel
a výcvik psů. Ale na to se musí sehnat prostory, veterinární povolení atd. Ale vím, že ve Švýcarsku a Německu
se takto psovodi uživí a nejen to, velmi slušně prosperují. Co se týče toho uplatnění, tak jedině kdyby si někdo
zřídil výcvikové středisko a také cvičil psy pro televizní reklamy a filmy.
Jak moc je dog-dancing finančně náročný?
Co se týče dnešních cen pohonných hmot a startovného, tak mě
závod vyjde zhruba na 1000 Kč. Pak kupování různých rekvizit
a vybavení. Takže pro mě celkem hodně finančně náročný
koníček.

Foto: Archív K. Veinlichové

Spolupracuješ nějak s novopackým OS Místo?
Osobně se znám s Vendulou Novákovou, občas chodím venčit
pejsky z útulku. Když na závodech vyhraji krmení pro psy granule, konzervy, tak je dovezu do útulku paní Šolcové.
Myslím si, že hlavně v dnešní době by si lidi měli pomáhat,
jak navzájem, tak němým tvářím.
Co si myslíš o tvrzení: „Kdo nemá rád zvířata, nemá rád ani
lidi?
Myslím, že je na tom trochu pravdy. Samozřejmě nechci nikomu
vnucovat, aby miloval zvířata jako já. Já například, když jdu
s mýma psama do města, restaurace apod., tak se snažím,
aby nikoho neobtěžovali. Chápu, že se někdo může psů bát
nebo mu můžou vadit. Je to hlavně o vzájemné toleranci,
která bohužel mnohdy chybí.
A na závěr tradičně: Chtěla bys něco vzkázat našim čtenářům?
Aby si šli za svými sny, protože žádný sen není tak velký,
aby se nemohl splnit. A také není na světě člověk ten,
který by se zalíbil a zavděčil všem. A nedělejte si ze školy holubník. :D
Mája Tumová, 3.G
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Heuréka, 2. nejlepší časopis
ČR
Heuréka Vám přeje velmi úspěšný a klidný konec školního roku. Užijte si co nejlepší a nejdelší prázdniny!

