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Exitus! Věnováno Zuzce a stejně tak i všem ostatním, kdo si oznámení přečtou
Vážení pánové, ještě váženější dámy, sešli jsme se tu dnes
při této smuteční události, abychom si řekli sbohem a tímto
editorialem vzdali poslední čest. Po zatím historicky
nejdelším (exaktní vyjádření se blíží třem rokům) hraní si na
velkého šéfa, přesvědčování sebe sama i ostatní o své
nezbytné veledůležitosti, neutuchající genialitě a do širého
okolí tříštícího talentu odchází dle očekávání celkem
pokojně. Jeho působení zde dalo by se dle jeho vlastních
slov označit za celkem úspěšné, poklidné, zajímavé
a prospěšné, avšak jeho čas už nadešel. S trochou nadsázky
i vyčichlého patosu dalo by se říci, že nás opustil na vrcholu,
v dobách, kdy dosahujeme nejvyšší slávy a naše síla
se rozrostla na krásných, kulatých, výjimečných
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a v dlouholeté míře (exaktní vyjádření se blíží šesti létům,
podzimům, zimám i jarům) ojedinělých dvacet stránek.
Citlivějším jedincům není doporučeno truchlit nad jeho
koncem, naříkat a lkát se smutkem nad jeho odchodem.
Rozhodl se totiž opustit nás v tento historický moment již
před drahnou dobou… Však, lide gymplácký a peďácký,
nezoufej, před svým odchodem ustanovil svého nástupce,
jehož považuje za plnohodnotnou náhradu, dokonce v něj
vkládá veškeré své naděje a věří, že Tě provede cestou
osudu a bude Tě neúprosně hnát dál… Touto cestou by
chtěl jemu, Vám i Heuréce dopřát mnoho zdaru, nových
vymazlených čísel a hafo fajn článků. Howgh, domluvil jsem.
Příjemné počteníčko Vám přeje
Ondra Bendl, naposledy šéfredaktor
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Přírodovědná liga nabírá obrátky
V době vydání tohoto čísla má šestý ročník Přírodovědné ligy za sebou již tři kola. Vzhledem k termínu uzávěrky Heuréky č. 2 vás
mohu informovat zatím o celkovém stavu po dvou kolech. Ve druhém kole řešili naši soutěžící úkoly na téma kvantové fyziky.
Jistě mi dáte za pravdu, že to není záležitost, která by právě přitahovala široké masy našich studentů. Z tohoto pohledu je účast
26 soutěžících velmi slušná. Druhé kolo vyhrál sextán Pavel Brodský, doslova šokem se stalo 2. místo nováčka soutěže – primána
Petra Mokrého. Celkové pořadí v čele soutěže po 2. kole vypadalo takto (údaj v závorce přestavuje pořadí soutěžícího po 1.
kole):

Kategorie Junior pak vypadá takto:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jméno
Pavel Brodský (2.)
Martina Fejfarová (5.)
Lenka Šulcová (3.)
Jaroslav Moravec (7.)
Vojtěch Tázlar (8.-10.)
Václav Boch (6.)
Petr Geiger (21.-22.)
Lucie Pospíšilová (25.)
Jan Šmidrkal (17.-20.)
Jan Šorf (12.-13.)

Třída
sexta
3.G
3.G
tercie
tercie
oktáva
1.G
3.G
sexta
4.G

Body
222
202
196
190
187
187
186
185
181
181

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jméno
Jaroslav Moravec (3.)
Vojtěch Tázlar (4.-6.)
Stanislav Tázlar (9.)
Tereza Janatová (4.-6.)
Eva Bochová (8.)
David Broul (1.)
Petr Mokrý (nováček soutěže)
Jiří Šorm (2.)
Marie Šormová (4.-6.)
Kateřina Kmínková (7.)

Třída
tercie
tercie
prima
tercie
tercie
tercie
prima
prima
tercie
kvarta

Body
190
187
176
161
156
151
109
101
96
96

Jak s celým pořadím zamíchalo 3. kolo, věnované objevu penicilinu a antibiotik vůbec, se dozvíte v příštím čísle.

Exkurze Přírodovědné ligy 2010 přeložena na 6. května
A ještě jedno důležité upozornění: v minulém čísle jsem vás informoval o programu exkurze Přírodovědné ligy 2010
do Ekotechnického muzea v Praze a Vojenského leteckého muzea v Praze – Kbelích. Exkurze byla původně plánována na 29.4.
2010. Podle sdělení pana Miroslava Khola z Vojenského leteckého muzea budou však expozice v posledním dubnovém týdnu
teprve ve stadiu příprav na novou muzejní sezónu. Proto jsem se rozhodl přesunout termín exkurze na čtvrtek 6.5. 2010.
Tento termín je již definitivní.
Josef Křeček

Praha, Prague, Prag, Praga, Прага, Birāġ, Praag, Puraha,

, პრაღა, Прага !!!

Dne 27.10 se 4.G doplněná „kulturními nadšenci“ z jiných
tříd vydala na exkurzi do Prahy. Autobusem jsme přijeli
na Černý most a metrem jsme se dopravili
na Malostranskou, odkud jsme vyšli na Pražský hrad.
V Jízdárně Pražského hradu jsme shlédli retrospektivní
výstavu Josefa Čapka, od kreseb, grafik, ilustrací
až po scénografické návrhy a knižní obálky. Některá díla,
například ilustrace Pejska a Kočičky, jsou známá snad všem,
ale tvůrcům expozice se podařilo shromáždit i díla,
která byla považována za nezvěstná, nebo která byla
v soukromých sbírkách. Tato výstava se vrátila do Jízdárny
po 30 letech a v daleko větším rozsahu.
Po krátké přestávce jsme se přesunuli do Konírny Pražského
hradu na výstavu pořádanou Židovským muzeem v Praze.
Týkala se Jehudy Levy (Löwa) ben Becalela, váženého
rabína, známého především jako tvůrce hliněné bytosti
Golema. Mezi nejcennější exponáty výstavy můžeme
Zakoupením Heuréky přispíváte na o.s. MÍSTO
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Školní dění & Anketáž
zařadit spisy rabiho Löwa doplněné úředními knihami
nebo stolní zvonek Rudolfa II. ze slitiny sedmi kovů
dle kabalistického návodu, zapůjčený vídeňským
Uměleckohistorickým muzeem (rabi Löw se s Rudolfem II.
setkal na Pražském hradě).
Nejednalo se ale jenom o výstavu jediného člověka,
v expozici byly zahrnuty i artefakty vývoje pražského ghetta
a židovského hřbitova. Za zmínku také stojí trojrozměrné
zobrazení nejvýznačnějších staveb pražského Židovského
Města.
Po výstavách jsme se z Pražského hradu přesunuli přes
Karlův most na Václavské náměstí, kde jsme dostali
rozchod. Ten si každý užil podle svého – nákupy,

občerstvení, návštěva pražských přátel a příbuzných,
nebo dokonce dalších kulturních akcí; či nějakých dalších
nepublikovatelných lákadel našeho krásného hlavního
města…
V šest hodin jsme se sešli „U Koně“ a vydali jsme se
do divadla ABC na představení Tristan a Isolda. Musím říct,
že pro mě to byla skvělá tečka za exkurzí. Adaptace této
love story známými herci jako Jakub Prachař, Rostislav
Novák, Zuzana Kajnarová, Hynek Čermák nebo Jaromír
Nosek byla úžasná, líbila se mi snad víc než filmové
zpracování, a to už je co říct!
No, a pak už jsme jenom dojeli na Černý Most, kde nás
čekal autobus, aby nás rozvezl do našich domovů.
Mája Tumová, 4.G

Co bys dělal/a, kdyby…
Další anketa je na světě, ale tentokrát na téma ze školního prostředí. Záchodové strasti! Tak pořádně čtěte mezí řádky,
ať víte co dělat při podobných situacích. ;)
1) Po pěti dlouhých hodinách máš konečně volnou. Začneš potřebovat strašně
na záchod. Konečně dojdeš do kabinky, sedneš si a zamkneš. Je hotovo, ale nejde
ti otevřít. Ná záchodě jsi sám/a/, takže ti dveře nikdo nedrží. Klíčkem nejde
otevřít. A sakra, právě zvoní. Co uděláš?
Studentka z 3.G: „P***** se strachy a začnu přelejzat záchod! ‘‘
Studentka z 3.A: „Vylezu vrchem! ‘‘
Studentka ze septimy: „Vemu mobil a zavolám Anče, ať dojde pro školníka!
Anebo přelezu. ‘‘
2) Sedíš na záchodě, v takovém s mezerou pod a nad dveřmi, Najednou slyšíš,
jak někdo vejde. Slyšíš kroky před záchodem a náhle spatříš, jak někdo s foťákem
v ruce si tě spodní mezerou vyfotí. Jak se zachováš?
Studentka z 3.G: „Vylezu, seberu mu ten foťák a smažu mu to!‘‘
Studentka z 3.A: „Kopnu do dveří a zařvu VYPADNI!!‘‘
Studentka ze septimy: „Natáhnu kalhoty a běžím za ním!‘‘

3) Opět jsi na záchodě po vykonání potřeby, ale zjistíš, že toaletní papír chybí. Jaká bude tvá reakce?
Studentka z 3.G: „Já si to vždycky zkontroluji, ale kdyby se mi to stalo, tak počkám a až tam nikdo nebude, přelezu s kalhotami
u kolen. ‘‘
Studentka z 3.A: „To je průšvih. Podívám se do tašky, jestli tam nemám kapesníčky. Když tak zavolám S…. ,ta se umí vytřít
i rukou. (smích)‘‘
Studentka ze septimy: „Zavolám do druhého záchodu, aby mi někdo hodil ten papír.‘‘
Míša Dlouhá, 3.G
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Duel

Mgr. Marián Klapka vs. Káťa Nechanická
I nadále pokračujeme v drsných, nekompromisních, rodinných soubojích. Tentokrát jsem si v duelu posvítila na sourozeneckou
dvojici Kateřinu Nechanickou (prima) a Mgr. Mariána Klapku. Oba dva zúčastnění měli nepochybně velkou radost.

Káťa Nechanická
1. Kde leží Utopie?
Nevím.
2. Kdo vymyslel slovo robot?
Nevím.
3. Jak se jmenuje kamarád včelky Máji?
Vilík.
4. Kolikátá budeš, když předběhneš druhého?
No…první.
5. Co umíš uvařit?
Řízky!
6. Tři muži se potápějí v řece, když vylezou z vody, jen dva
mají mokré vlasy. Jak je to možné?
Jeden měl koupací čepici.
7. Kolik je v naší škole učeben a tříd?
Asi 60.
8. Jak by podle tebe měl vypadat tvůj ideální školní den?
Kdyby mě nikdo neštval.
9. Jak podle tebe vypadají mimozemšťané?
Jednooký zelený potvory.
10. Líbilo by se jim u nás ve škole?
Určitě, tady je to fajn.

Mgr. Marián Klapka
1. Kde leží Utopie?
Může ležet u někoho
v regále, neb je to
kniha.
2. Kdo vymyslel slovo
robot?
Náš slavný spisovatel
Čapek.
3. Jak se jmenuje
kamarád včelky Máji?
Vilík.

By Vašek Boch

4. Kolikátý budete, když předběhnete druhého?
To bude určitě nějaký chyták (chvíli přemýšlí) …první.
5. Co umíte uvařit?
Téměř všechno.
6. Tři muži se potápějí v řece, když vylezou z vody, jen dva
mají mokré vlasy. Jak je to možné?
To je jasný! Jeden musí být plešatý.
7. Kolik je v naší škole učeben a tříd?
No, takže je tu 16 kmenových tříd, plus speciální třídy…to je
27.
8. Jak by podle vás měl vypadat váš ideální školní den?
Můj ideální školní den je takový. Když odcházím, tak vím,
že se mi něco povedlo, že sem někoho něco naučil a bavilo
to mě i ostatní.
9. Jak podle vás vypadají mimozemšťané?
Nevím, ale určitě nevypadají jako obyvatelé planety Země.
10. Líbilo by se jim u nás ve škole?
Ne, protože s největší pravděpodobností jsou na nižší
nebo vyšší úrovni než my, takže fungují úplně jinak.
Pája Fajferová, 1.G
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Za branami Syrakus

Anorexie
Toto téma mě napadlo, když jsem se dívala na jeden film.
Hlavní roli ztvárnila dívka, která se stala anorektičkou.
Teď Vám v krátkosti přiblížím její příběh. Když byla malá,
všichni v okolí, v rodině a hlavně ve škole ji pořád dokola
říkali, že je dost oplácaná. Někteří jí prostě na rovinu řekli,
že je tlustá. Ona se tím trápila celé dětství až do puberty,
kde se rozhodla, že zhubne. Začala malou dietou, cvičením,
správnou životosprávou, ale výsledky se ji zdály malé.
A tak se rozhodla, že si ještě ubere jídlo… a takhle to šlo
pořád dál a dál, až přestala jíst úplně. Hubnula, hubnula,
až si uvědomila, že je z ní anorektička. Skončila v nemocnici,
protože ve svých 17 letech vážila pouhých 25 kilogramů.
Poté se chtěla uzdravit, ale lékaři jí řekli, že už nikdy nebude
normální, že už nikdy nebude mít své vlastní děti, už nikdy
nebude taková jako dřív. Ze všech sil se snažila o uzdravení,
ale své nemoci podlehla a v 18 letech zemřela.

neviděli a já jsem se dozvěděla, že se stala jednou z obětí
anorexie. Ve svých 16 letech vážila pouhých 28 kilogramů
a skončila tak v nemocnici, kde jí museli dávat umělou
výživu přímo do žil. Přežila, ale už nikdy z ní nebude ta silná
a šťastná holka, co bývala. Zato z ní ale bude dívka,
která může vyprávět všem, co pomýšlejí na něco
podobného o tom, co sama udělala. A třeba tím i někomu
zachrání život. Myslíte, že přestala jíst jen proto, že chtěla
sama zhubnout? Já si tedy myslím, že to udělala proto,
že už nemohla dál poslouchat z každé strany narážky z okolí
spolužáků a podobně. Vyřešila tak své problémy tím,
že přestala jíst a stala se z ní anorektička. Někteří lidé
naopak svoje problémy řeší tím, že se přejídají a stanou
se z nich lidé obézní.
Tak a teď trochu k tomu, jak to vůbec začíná. U většiny
případů mentální anorexie začíná malou dietou, která přeci
nikoho nemůže zabít, ne? Poté si většina ani neuvědomí to,
že drží hladovku, a přestanou jíst úplně. Ti nejodvážnější si
klidně vezmou i projímadlo (vždyť to má přeci rychlejší
účinky). Pak hubnou, hubnou a pořád mají v hlavě to,
jak „strašně“ tlustí jsou. To, že trpí mentální anorexií,
si většina uvědomí až v nemocnici s kapačkou v žíle.
Je to vůbec normální? Říkáte si, že byste nikdy nedovedli
nejíst? Máte pocit, že si za toto mohou ti postižení sami?

Nepřipomíná
Vám to náhodou něco?
Třeba situaci, kterou jste sami
zažili? Ne třeba tak tragickou,
co skončila smrtí, ale alespoň něco podobného?
Nemyslím tím na vlastní kůži, ale vsadím se, že někteří z Vás
určitě toto znají. Jako třeba já. Bylo mi asi 13 let, když jsem
potkala úplně zdravou, hodnou, milou holku, která měla
ale pár kilo navíc. Byli jsme si strašně blízké, trávili jsme
spolu veškerý volný čas až do doby, co se odstěhovala
do Kladna (a to musíte uznat, že je docela daleko) a tím
se naše cesty rozešly. Poté jsme se spolu dost dlouhou dobu

Tak se podívejte na to, čím to všechno začíná. Jen nevinným
posmíváním, pošťuchováním a narážkami. Tímto Vás chci
požádat o to, abyste nerozlišovali lidi podle toho,
jak vypadají, ale spíše podle toho, jak se chovají. Vždyť i lidé
při těle jsou lidé. A někdy ani nemohou za to, že mají pár
kilo navíc. Genetika je holt genetika. Na konec mého článku,
který jsem se pokusila napsat tak, aby Vás alespoň trochu
pobavil, i když v takovémto tématu se o humoru ani mluvit
nedá, bych chtěla říci, že doufám, že alespoň na naší skvělé
škole žádná anorexie NENÍ a ani nikdy nebude.
A kdyby náhodou někdo přemýšlel o tom, že by snad chtěl
držet nějakou dietu, tak ať si ji drží, ale nepřehání to!!!
(stejně to určitě není potřeba) =D
Simona Cimbálová, 1.G
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Za branami Syrakus

Zkušenosti s modelingem

Barbara poprvé, foto: Archiv B. Zajfrtové

Vždycky jsem chtěla zkusit modeling a jednou se mi to
povedlo. V lednu jsem se po velkém rozmýšlení rozhodla
zkusit casting do jedné agentury v HK. Bylo tam mnoho
dívek, které měly stejně přání jako já. Můj názor byl,
že bych to chtěla zkusit, jestli by mě vůbec vybrali,
a kdyby ano, že by to mohlo být fajn. Když jsem se dostala
mezi přibližně 24 dívek, které postoupily, byla jsem velice
nadšená.
Po vzájemné dohodě jsem už další týden jela na kurz.
Měli jsme jej každou sobotu 3 hodiny. Pravidelná výbava
byla krátká sukně, boty na 10 cm podpatku a sešit.
Začátky byly těžké, mnoho dívek odpadlo, protože to
nezvládaly. Trénovaly jsme chůzi do rytmu moderní hudby.
Teprve až jsme se naučily správný postoj, jak pokládat nohy
a celkově jak chodit jako manekýnka, jsme se začaly učit
různé choreografie po mole. Ani jsme nečekaly, jak to může
být náročné, vše udělat přesně na počítání na hudbu,
soustředit se, a přesto vypadat stále skvěle, jakože je to pro
nás maličkost. Po dlouhém učení choreografie následovala
choreografie taneční, ta mě bavila nejvíce.
Dále jsme se setkaly s kadeřnicí, která nám řekla různé věci
o vlasech atd. …a my se to musely naučit, jako bonus jsme
si mohly říct o nový účes. Dalším překvapením byla
kosmetička, opět nám řekla plno věcí, které jsme musely
nutně vědět. Jak se malovat, pečovat o pleť...
Pak následovala praktická zkouška večerního i denního
líčení... Mezitím jsme některé z nás byly brány jako
hostesky na různé akce. Na molo jsme mohly až po
zvládnutí písemných i praktických zkoušek, po kterých jsme
A Barbara podruhé…, foto: Archiv B. Zajfrtové

obdržely diplom a důkaz o absolvování modelingového
kurzu s tím, že se z nás staly manekýny a fotomodelky.
Práce hostesek spočívala v uvádění a přípravy věcí
pro porotce soutěže, jednoduše pro organizaci potřebných
věcí a dohlížení, aby vše bylo tak, jak má. Měly jsme na sobě
šaty, byly jsme profesionálně namalované a měly být
při ruce důležitým hostům.
Když přišel den zkoušek, byly jsme všichni pořádně
vynervovaní. Vstoupily jsme před odbornou porotu a naše
rodiče. Nejprve jsme odpovídaly na otázky kladené
od poroty a pak jsme přešly přímo k šéfovi, u kterého byla
nejtěžší zkouška pro nás, typologie. To nebylo zdaleka vše,
když jsem si oddechla, že jsem to zatím zvládla dobře,
vylosovala jsem si otázku, kterou jsem musela předvést.
Byla mi puštěna hudba a předváděla jsem různé doplňky
a choreografii.
Až byli takto prozkoušeni všichni, tak jsme se sešli a byly
udělovány diplomy s proslovem. Byla jsem velice se svými
kamarádkami šťastná, že jsme kurz zvládly a velice nás
bavil. Už vím, co znamená práce modelky a velmi mě to
baví. Poznala jsem spoustu nových přátel a už se těším
na závěrečnou přehlídku v listopadu v HK.
Barbara Zajfrtová, 1.A
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Zajímavůstky

Coca Cola
Limonáda, která je známa po celém světě. Ne vždy se sice
jmenuje Coca Cola, ale základ je stejný - sladká limonáda
obsahující kofein. A protože se jedná asi o zrovna
nejslavnější nealkoholický nápoj světa, tak kolem něj koluje
mnoho fám, polopravd, pověr a dokonce i anekdot.
Tak tedy začneme. Jednou ze známých pověr je, že Coca
Cola umí rozpouštět kovové předměty. To sice pravda úplně
není, ale přesto něco málo tento nápoj dokáže.
Například pokud se budete chtít zbavit nánosu rzi
na kovovém předmětu, tak vám cola zajisté pomůže.
Obsahuje totiž kyselinu fosforečnou.
A máme tu první problém, který z coly dělá velmi nezdravý
nápoj. Fosfor je samozřejmě nezbytný prvek, který naše
tělo potřebuje, ale pokud je ho v našem těle příliš,
při vylučování s sebou bere velmi důležitý vápník. To má za
následek větší lámavost kostí.
Dále se můžeme potkat s fámou, že tento mocný nápoj má
antikoncepční vlastnosti. Toto se rozšířilo především
v Americe v 80. letech. Sami si dokážeme odpovědět
na pravdivost tohoto
babského kecu.
Kromě toho jsem dočetl
i spoustu jiných pověr,
polopravd.
Třebaže
nápoj může zapříčinit
rakovinu,
neplodnost
a
zpomaluje
růst.
A aby toho nebylo málo,
tak Coca Cola prý
dokonce může dokázat
„rozežrat
vnitřnosti“.

Jistě další pitomosti,
které prošly hlavami
všech oslů a jiných
inteligentních zvířat.
Zásadním problémem
je vskutku nadměrná
obezita. To již bohužel
není blábol, ale holá
skutečnost.

Problémem tohoto „životabudiče“ je hlavně jeho vysoká
sladkost. Abychom byli v obraze, tak 1 litr coly má v sobě 27
kostek cukru. Z toho vyplývá, že pokud jste Coca Colu
bumbali už od dětských let a bumbáte dodnes, tak si do
budoucna pořiďte vozík, ať máte na čem vozit svůj pupek.
A pokud si myslíte, že když si koupíte Coca Colu light, Zero,
či jinou verzi bez cukru, kde je cukr nahrazen umělým
sladidlem, tak na tom můžete být daleko hůř,
poněvadž doteď se vědci přou, zda tyto náhražky cukru
nemají negativní vliv na zdraví.
Abychom stále jenom nepomlouvali, tak se na tento mocný
nápoj podíváme z té lepší stránky. Například vám může
pomoci při zažívacích problémech. Ovšem to neznamená,
že se utopíte Coca Colou, nýbrž ji budete ledově
vychlazenou podávat po lžičkách několikrát denně.
Na konec bych dodal, jako labužník coly, abychom si
opravdu dávali pozor na denní dávky, které do sebe lijeme.
Můžeme se velmi brzy stát závisláky. Ale nebojte, i kdyby,
tak nám pobyt v odvykací léčebně zcela zaplatí naše laskavá
(jinak na peníze dost náročná) pojišťovna.
Závěrem řeknu jediné - když colu, tak s mírou a bude vše
v pohodě…
Jan Šerpán, 1.G

Rodinná firma…
…prarodiče odpočívají doma na gauči, rodiče zaučují své
děti, a ty se snaží pochytit co nejvíce informací, aby jednou
mohly učit své děti. Nejprve vcelku příjemná představa.
Všichni spolupracují na jednom projektu. Navzájem se zde
prolínají rodinné a pracovní vztahy. Aby toto spojení
fungovalo a bylo schopné čelit i vnějšímu tlaku, je třeba
stanovit hranice, kam až mohou rodinné a pracovní vztahy
zajít. Nedodržování těchto hranic může způsobit zánik
podniku, ale také i rodiny. Jen si představte, že do vašeho
osobního života se bude stále vnášet pracovní
problematika.
Heuréka, 2. NEJ středoškolský časopis

A to není zdaleka jediný nešvar vyskytující se v rodinném
podnikání. Často se totiž stává, že ne všichni členové rodiny
chtějí dělat to, co se od nich očekává. K dané práci nejenže
nemají žádný vztah, ale nemusejí mít ani vlohy.
Což pro firmu může být dosti nepříjemná zátěž.
Ostatní pracovníci by na místě „ředitelova syna“ rádi
pracovali a je vcelku jasné, že lépe a s větším zaujetím.
A tím vzniká určitá rivalita mezi pracovníky, čímž se narušují
vztahy ve firmě.

Zajímavůstky
Je tedy správné své děti do něčeho takového nutit?
Vždyť Lotrando také nechtěl být loupežníkem a ne všichni
princové chtějí vládnout. A co taková malá mořská víla?
Nechtěla žít život, který ji předem někdo naplánoval.
Pohádky přece končí vždycky dobře… (Když opomenu smrt
malé mořské víly:-).) Období rozhodování o naší
budoucnosti není snadné a ani nepatří k tomu
nejzábavnějšímu, co kdy zažijeme. Však chtěli byste, aby vás
o to někdo připravil? Je správné zapomenout na vlohy dětí
a chtít, aby podnikaly i proti svojí vůli? Když je přeci jen

necháme odejít, celá firma může skončit. Kdo by se chtěl
dívat na to, jak jeho celoživotní práce je rozprodána
někomu cizímu? Rozhodnutí je tedy pouze na dětech.
Ale není sobecké na své děti pokládat takovéto břemeno?
Každý máme nějaké sny. A je riskantní doufat, že sny rodičů,
budou stejné jako jejich dětí…
I přes veškeré zádrhely jsou rodinné firmy v České republice
rozšířené a daří se jim úspěšně podnikat.
Juliána Vališková, 3.A

Podzimní zamyšlení
„Kulturních článků máme hodně, napiš něco barbarského.“
To mi řekl Ondra, šéfredaktor, zhruba tak před čtrnácti dny.
Jak už je to u mě obvyklé, opět se zpožďuji s uzávěrkou.
Co naplat, múza odešla dopryč.
Dnes ráno jsem šla do města, nakoupit si
nějaké čaje. Cestou jsem si prohlížela
výlohy, tváře lidí a všeobecný rozruch - a to
prosím byla sobota ráno! Přemýšlím o tom,
co mi řekl… „něco barbarského“…. stále mi zní
v hlavě. Mno jasně! Keltové! A mám to! Vyliju si
srdíčko nad kulturní nevědomostí obchodních
řetězců a všudypřítomné, odpudivé komerce.
V zahrádkářských potřebách všechno
vskutku překypovalo dušičkovými věnci,
v zeleninách bylo na prodej nepřeberné
množství dýní a v supermarketech již
měsíc předem prodávali halloweenské
masky, plastikové dýničky, keramické
lucerny opět stylizované do podob
vytlámaných dýní nebo hrůzo strašných netopýrů prostě podzim…
A v režii obchodních řetězců
nehorázná kýčovitost.
A tak mě tak napadá, když pozoruji
tu marketingovou frašku, jestli se z
tak krásného, původně keltského
svátku, opět nestává přeoranžovělý komerční trik, tak jako
se to stalo přerůžovělému Valentýnu. V televizi poslední
dobrou
vídávám
ukázky
halloweenských
masek
s komentářem, že Halloween je moderním svátkem,
který k nám přišel z Ameriky.

A ono ouha! Ve skutečnosti to je přesně naopak.
Halloween, chcete-li Samhain, má své kořeny v keltské
tradici, a jak všichni víme, původními obyvateli České
kotliny byl kmen Bójů – Keltů.
Tak proč nám televize neustále hlásá
modernost
amerických
svátků?
Do Ameriky se Halloween dostal
až s prvními irskými kolonizátory,
v Evropě byl znám již před třemi
tisíci lety.
Jsem ráda, že se tento keltský svátek
dostává alespoň do povědomí lidí,
avšak mrzí mě, že se lidé již vůbec
nezajímají o pravou, skutečnou
podstatu Samhainu (používám původní
název, a to proto, že není tak módní jako
Halloween)
a berou ho jen jako jednu z dalších
příležitostí k tomu vyzdobit si dům blikajícími
netopýry, svítícími dýněmi a plastikovými kýči.
Lidé se v tomto uspěchaném světě již
nezajímají o původ tohoto svátku, slepě
přijímají
bludné
informace
z
médií
o Halloweenu z Ameriky a hloupě skupují
halloweenskou nabídku všech marketů.
A tak až zase příště, za rok, v noci
z posledního října na první listopad, nastane tajemná,
magická a hlavně keltská noc, vzpomeňte si na přírodní
národ Keltů, vzpomeňte na své předky, nechte pro ně svítit
lucerničku a přichystejte jim jednu porci ze sváteční večeře.
Stejně tak, jako to po staletí dělali Keltové. A věřte, že právě
v tuto noc, jsou nám naši předkové, společně s Kelty,
nejblíže.
Míša Sehnalová, 4.G
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Recenze

Jánošík- pravdivá historie
Počáteční problémy
Film? Jak dlouho trvá natáčení celovečerního filmu? Někdy
rok, někdy dva a někdy dokonce až sedm let. Sedm
dlouhých let diváci museli čekat na premiéru už dávno
neočekávaného vzniku tohoto historického filmu. Proč tak
dlouho? Již od počátku natáčení tohoto filmu jej ohrožovaly
finanční problémy. A dokonce bylo natáčení i pozastaveno.
Avšak nakonec se špetkou štěstí je film na světě.

Koprodukce, herecké obsazení
Polsko – slovensko – česko - maďarský velkofilm měl
v České republice premiéru dne 10. září 2009. Režii měla
na starost známá režisérka Agnieszka Holland a její dcera
Kasia Adamik - obě polského původu. Hlavního hrdinu
ztvárnil český herec Václav Jiráček (vybrán z 300 uchazečů).
I přes nemalou neshodu jeho drobné postavy oproti mužné,
silné postavě „opravdového slovenského národního hrdiny“
byl vybrán. Herecké obsazení bylo ještě rozmanitější
než koprodukce. Slovenský herec Ivan Martinka ztvárnil
Jánošíkova „spoluzbojníka“. Další nepřehlédnutelnou
postavu zbojníka si zahrál, v Polsku velice známý, Michal
Zebrowski. Mezi slovenskými a českými herci nechyběli
například ani Marián Labuda a Richard Krajčo.
Sarah Zoe Canner se stala ve filmu Jánošíkovou vyvolenou.

Pravdivá historie
Film, jak již bylo zmíněno, pojednává o Jánošíkovi,
který se podobně jako anglický Robin Hood řídil heslem:
„Bohatým brát, chudým dát.‘‘. Nejprve Jánošík vůbec
nestojí o život zbojníka-hrdiny pro chudé, kandidátem
pro peklo-pro druhé, ale po prosbě svého přítele
(Ivan Martinka) se ujme postu vůdce a poslední roky jeho
života začnou ubývat. Ukáže se jako velice vypočítavý
a schopný vůdce, který překvapuje svými léčkami.
Několikrát málem neunikne jisté smrti. Vše je v jeho vlastní
režii, ženy po něm touží, legendy o něm se nesou krajem
(např: o jeho opasku, který přináší štěstí, nelidském
původu…) Ale jak to bývá, něco mu schází. Po svém pokusu
o sebevraždu, kterou mu vymluví neznámá, krásná farářova
dcera, se konečně zamiluje a chce své řemeslo pověsit
na hřebík. Avšak zrazen bývalým členem své bandy,
nedávnou vyhnaným, byl zatčen, a jak je z historie
známo, pověšen na hák za levý bok.

Americký styl?
Setkala jsem se s mnoha názory na tento velkofilm.
Od negativních (půlka filmu je přeplněná erotickým
podtextem, druhá hororovým scénářem) také
s pozitivními (konečně vím, jak to vlastně bylo).
Je pravda, že některé scény, např: přestřelky, byly
ztvárněné v lehce „americkém stylu‘‘, ale herecké
výkony byly více než dostačující. Zvraty a přívaly napětí
nebraly konce. Pro citlivé povahy některé okamžiky byly
jistě velice odstrašující (useknutí přirození nemluvněti,
lámání kostí na dřevěném kole nebo samotné
napíchnutí za levý bok). I přes dlouhotrvající problémy
s natáčením, či svým následným pozastavením, film
splnil očekávání a slovenská historie je všem divákům,
kteří zhlédli tento film, aspoň o trochu blíže.
Míša Dlouhá, 3.G
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Neokrádám Vás, ale banky
V září tohoto roku se v novopackém kině objevil film Veřejní
nepřátelé, kde hraje hlavní roli známý americký herec
Johnny Depp.
Filmy s Johnnym Deppem bývají zpravidla buď naprosto
vynikající, nebo je to „absolutní propadák“. Někdy se diváci
dokonce u jednoho filmu rozdělí na dvě nesmiřitelné
názorové skupiny (např. já Public Enemies hodnotím
na rozdíl od této recenze velmi pozitivně – pozn.
šéfredaktora), kdy jedna tvrdí, že je film vynikající a druhá,
že se na něj nedá dívat.
Film nás zavede do 30. let 20. století, kdy Ameriku ovládla
hospodářská krize, která nahrávala všem organizovaným
zločincům. Z této doby známe jméno zloděje Johna
Dillingera, který byl považován za novodobého Robina
Hooda. Společnost tohoto lupiče zbožňovala, a přestože byl
ve své době hlavním cílem pro federální policii (byl označen
veřejným nepřítelem č.1), vyprávěly se o něm neuvěřitelné
příběhy. O Johnu Dillingerovi existuje mnoho legend a asi se
už ani nedá zjistit, co byla pravda a co lidská fantazie.
Ale tím se režisér Michael Mann (Miami Vice, Nelítostný
souboj), podle mého názoru příliš nezabýval.
Neubránila jsem se dojmu, že film je jen nepříliš zdařilou
klasickou americkou „střílečkou“. Bezpochyby se jistě
najdou i tací, kteří tento filmový styl sledují rádi, ale já
osobně k nim nepatřím. Navíc bych řekla, že právě u tohoto
filmu převládlo zdlouhavé předvádění násilí nad hlubším
znázorněním vztahů a situací.
Opravdu jsem nečekala, že kombinace kvalitního režiséra
Manna a výborných herců jako Johnny Depp (John
Dillinger), Christian Bale (Melvin Purvis) a Marion Cotillard
(Billie Frechette), může dopadnout tak povrchně
Vždyť na konci filmu mohl režisér rozplakat celou řadu
diváků (ba dokonce i všechny řady v sále), ale takhle si
každý jen řekl: „To se dalo čekat už od začátku. A proto se
na to dívám přes dvě hodiny?“ Herecké výkony jsou
samozřejmě ohromující, ale přesto je film příliš plochý.
Jakoby režisér nedal dostatek podnětů k tomu, aby herci

mohli jaksepatří zazářit.
Kriminální drama s působivě zachycenou atmosférou
pulzujícího nočního města je sice kladným bodem pro
Manna, ale je to opravdu vše, co my, jako diváci, od filmu
očekáváme?
Pokud chtěl opravdu příběh posadit do historické reality
(jak o něm někteří kritikové tvrdí), neměl Johna Dillingera
nechat unášet na vlně idealizace. Za galantní a kavalírskou
maskou gentlemana, by se při realističtějším pohledu stal
Dillinger pouze sukničkářem, který udržuje styky
s prostitutkami. A když ve filmu zadrží Billie Frechette
a Johnny Depp působivě uroní pár bolestných slz, realita by
ho nechala pouze odjet z místa činu a přivedla by ho za
jinou, a to Polly Hamiltonovou, s níž navštívil filmové
představení, kde se stal obětí zrádné léčky…
I efekty filmu byly velmi působivé. Kameraman zde vytváří
ruční digitální kamerou dění v dynamických sekvencích,
kdy celý děj zabírá jakoby přes rameno, a tak sugestivně
diváka přímo vtáhne do děje. Při přestřelkách samozřejmě
nezapomíná na zpomalování situací a také na rozostřené
a chaotické záběry. Neméně musím také ocenit záběry tváří
a výrazů, kdy vzniká pocit, že se kamera dostala
do samotného nitra postavy. Ale často nás toto pojetí
natáčení spíše uvádí do zmatených a nepochopitelných
pocitů a působivé efekty tím ztrácí svou působivost.
V akčních a chaotických scénách digitální záběry stejně
značně pokulhávají, a proto se musím zeptat: Nebylo by
lepší použít klasický materiál a místo zbytečného utrácení
peněz si pohrát s námětem příběhu?
Ale ať už se Michael Mann rozhodl zpracovat film jakkoli,
určitě docílil toho, aby se každý zamyslel nad podobností
aktuálních ekonomických a etických témat, jež hýbou
západní společností. Může nám vůbec někdo zaručit,
že příběh, který se odehrál před osmdesáti lety,
se již nebude opakovat?
Juliána Vališková, 3.A
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Profily

Samhain – The Ark of Eternity
aneb Vážení Bzeňané, přicházíme v míru!
Novopacká speed melodic metalová kapela,
pyšnící se názvem SAMHAIN, která už nějaký ten
pátek působí na metalové scéně, si dodala odvahy
a po demo nahrávce „Tajemství duše“ se téměř
po roce a půl vydala na dálnou Moravu, do našinci
téměř neprobádaných končin mapy republiky, k úpatí
Karpat, tyčících se nad malebným městečkem
honosícím se názvem Bzenec. Tam, v nahrávacím
studiu Shaark, které se může pochlubit recordingem
nejedné české špičky a to nejen v jednom žánru,
se tito odvážní chlapíci a dáma na dobré dva týdny
uzavřeli před světem, aby mu posléze mohli obětovat
vrchol svojí dosavadní tvorby - debutové album
„The Ark of Eternity“, v mateřštině „Archa Věčnosti“.
Tato deska dozajista upoutá už svým fyzickým
vzhledem, který nenásleduje starou zažitou tradici a´la
„plast n’ klap”, ale vyprsí se ve zcela novém kabátu
kompaktního papírového casu, obsahujícího knižní booklet
se zcela novými texty a fotografiemi. Je zárukou kvality,
že kapela držící v rukou tak silné trumfy jako osm skladeb
světového formátu spolu s instrumentálním intrem si žádá
promo fotografie od fotografa a designera Vaška Bocha,
který už drahný čas působí v této roli jak na půdě naší školy,
tak u jiných nezávislých tvůrčích formací. Sázkou do loterie
však byla volba textaře a textů samotných. Po třiadvaceti
probdělých nocích se kapela rozhodla, že češtinu,
kterou můžete slyšet ve všech skladbách „Tajemství duše“,
nahradí za zpěvnější, i když cizí angličtinu, která se však
neoddiskutovatelně vyjímá na deskách konkurenčních kapel

a otevírá jim tak brány k vyšším místům hudební branže.
Do pozice textaře byl nečekaně vybrán nepříliš známý
mladíček Lukáš Fára. Můžeme jen hádat, co se od jeho
textů dá očekávat. Z nepotvrzených zdrojů však můžeme
prozradit, že skladby jsou prý texty propojeny do jednoho
příběhu, který hrdinu zavádí do nehostinného a krutého
prostředí. Nebo snad do nehostinného nitra sebe samého?
Necháme se překvapit.

Celá kapela, Samhain team a všichni skalní fanoušci však
doufají, že kombinace melodického speedu a anglických
textů linoucích se z něžných, i když mocných hlasivek
zpěvačky Veroniky, vynese SAMHAIN o pořádný kus dál
a zajistí mu to vysněné místo jak na metalové scéně,
tak ve vašich srdcích. Protože každý hudebník vám poví,
že právě vy jste ti, pro které se dře ve zkušebnách,
By Vašek Boch
pro které vylévá svůj pot, ať už na struny kytary,
na klapky kláves či na virbl bicích.
Formace ve složení: Ondra Vrba, Marcel Blažek, Přéma
Šulc, Jirka Vrba, Lukáš Kolek a Veronika Stříbrná, vás
tímto zve na křest CD „The Ark of Eternity“ 28.11.2009
do velkého sálu Centra Militký v Nové Pace,
spolu s hostujícími speedmetalisty z Poděbrad, Rimortis
a powermetalovou hvězdou Eagleheart z Brna.
Máte se na co těšit.
www.samhaincz.cz www.bandzone.cz/samhain
Tak na viděnou na křestu. Heavy metal, yeah!
Lukáš Fára, 2.G
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Pod záštitou boha Apollóna

Smutný příběh kocoura
Stejně mi ten život přijde tak báječnej….. Chápete to?
Nikdo mě neomezuje, nemusím chodit k těm divným lidem
co vám pořád píchají do kůže takové ty bolestivé jehly,
anebo vám strkají do pusy malé bílé kulaté věci.
Když jsem byl ještě malé kotě, byl jsem u lidí, kteří mě měli
moc rádi. No kdybyste to viděli! Ta malá holčička, co mě
dostala jako dárek, si se mnou pořád hrála a toho jídla,
vždycky jsem měl úplně plné bříško.
Ale roky plynuly a ze mě se stával krásný dospělý kocour,
jasně, pořád jsem si s tou svojí holčičkou hrál, hladila mě
a líbala, nosila pamlsky…. Přišlo mi, že lepší život už si snad
ani nemůžu přát. Jednou jsem měl takový záchvat hravosti
a chtěl jsem si nabrousit drápky, tak jsem utíkal ke gauči,
moje první oběť a povedlo se.
Gauč dokonale rozdrápán, hurá!
Sakra! Moje panička z toho asi
moc radost nemá, dostal jsem
pěkně namláceno a dnešní
mrazivou noc strávil na ulici.
Druhý den ráno jsem čekal přede
dveřmi, myslel jsem, že mě zase
pustí domů. Ale ono ne!
Donesla mi pouze moji oblíbenou
mističku s jídlem, vodu a odešla.
Takhle jsem trávil několik dní
venku, byla mi zima a já jsem
neměl kam schovat. Stále jsem
čekal, že se otevřou dveře a ona
se smiluje… Nesmilovala.
Chtěl jsem se mazlit a hrát si,
pořád jsem na ni mňoukal
za dveřmi, ale neotevřela.
Začal jsem škrábat na dveře, noc
co noc, den co den… Necítím už
skoro tlapky, fousky mi omrzají
a studený vítr se mi proplétá mezi kožichem. A hele, dveře
se otevřely! Vzala mě do ruky a pohladila po omrzlém
kožichu. Radostí jsem začal vrnět a otírat se jí o krk, který
byl vyhřátý. A já teplo potřeboval. Myslel jsem, že půjdeme
dovnitř do domu a vše bude zase jako dřív, ale ona mě
naložila do auta a vezla daleko, daleko od domova.
Nejspíš jedem na výlet, alespoň bude sranda.
Tenkrát jsem se díval z okna a viděl les, zajela se mnou
na lesní cestu, vyndala mě z auta, položila na zem a odjela.
Já tam na ni čekal, nevím jak dlouho, ale čekal. Čekal, až se
vrátí, vypadalo to jako hra na schovku, ale už se nevrátila.
Nevím, proč mi to udělala, vždyť mi říkávala, jak moc mě

miluje, a že mě nikdy neopustí.. Nesnáším ty lidi, jsou zlý,
ale já přežiji i bez nich, nepotřebuji je, na co?
A tím začal můj příběh. Procházím sám lesem a pořád
přemýšlím nad svým životem, nepřipouštím si prohru,
doufám, že se najde někdo, někdo, kdo… To je jedno!
Poradím si sám.
Po pár hodinách mi začíná kručet v bříšku, kde najdu
potravu? Mám obrovský hlad, už je skoro tma a nikde nic,
les nekončí a mě dochází síly.
Sluníčko už zapadlo a došly mi síly, vzdávám se, moje
odvaha je pryč, můj životní optimismus právě skončil.
Ulehám do vlhkého listí a doufám,
že zítra bude lépe, bude? Možná…
Právě svítá, protírám si unavené oči
packami, jsou tak studené, skoro je
necítím.. Ach jo, já necítím skoro
vůbec tlapky. Bolí mě celé tělo,
a když se vzpamatuji, zbystřím před
sebou kočku. Divně se na mě dívá
a směje se. ,,Copak to tu děláš?‘‘
Zeptám se jí.
Je mi řečeno, že už na mě dobrou půl
hodinku kouká a čeká. až se proberu.
Jmenuje se Linda a je celkem hezká,
to musím podotknout. Dáme se
mohutně do řeči a zjišťuji, že ji
potkalo skoro to samé jako mě.
Chudák holka, pomyslím si.
Ale ona se usměje: ,,Já už to neřeším,
lidi jsou lidi a nikdy je nezměníš,
zůstaň se mnou a uděláme si hezký
život i bez nich, už jsem na ulici 2 roky a žiju, společně to
dotáhneme dál!‘‘
Souhlasím s ní, protože ve dvou se to lépe táhne a já mám
stále hlad. Linda nelení a ukáže mi ve městě luxusní
popelnice, kde je maso, těstoviny, zbytky ryb…
Můžu se zbláznit radostí, skáču do výšky, mňoukám o sto
šest. Celý den jsem strávil s Lindou, jedli jsme, skotačili,
povídali si, konečně jsem cítil, že někam patřím.
Brzy se stmívalo a začínala být pěkná zima, ale Linda
myslela na vše, zavedla mě do jedné své skrýše, kde spává.
Byl to útulný „podkrovní byteček‘‘ ve sklepě pod jednou
hospodou.
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Pod záštitou boha Apollóna
Slyším, jak volá o pomoc: ,, Prosím, prosím, pomozte mu
někdo, on umírá, on mi tady umře!‘‘
Říkám jí, ať je ticho: ,, Je už příliš pozdě, Lindo.‘‘ Ona to
nevzdává. Nikdo nepřichází, ani jedno auto nezastaví, nikdo
mi už nepomůže. Derou se mi slzy do očí, vždyť já ji tady
nechávám samotnou, jsem mladý, já nechci umřít. PROSÍM,
JÁ NECHCI!

Žili jsme takhle několik měsíců a už jsem si život bez NÍ
nedokázal představit. Byla fantastická, seznámila mě
s jinými kocoury a kočkami a já získal nové přátele.
Všechno šlo jako po másle, nebýt onoho osudného dne….
Rozhodli jsme se s Lindou, že si uděláme procházku. Šli jsme
podél silnice, protože vím, jak jsou ty obrovské stroje,
co se řítí po sinicích nebezpečné, tak jsem dával pozor
na sebe a hlavně na Lindu. Už jsme byli skoro u cíle…
V tom vyjel ze zatáčky ten obrovský stroj, jel moc rychle,
skočil jsem po Lindě a strhl ji do pole, já to nestihl…
Rána, bolest, skřípění brzd, auto se však řítí dál.
Špatně se mi dýchá, začínám se dusit. Linda mě táhne ze
silnice pryč.

Linda se nade mnou sklání a olizuje mi rány od krve, jediná
věc, která mi přináší útěchu, je ona! Je u mě a už podruhé
se mě snaží zachránit. Chce se mi spát, moc se mi chce spát,
ale přemáhám se, abych ji alespoň stihl říct, jak strašně moc
ji mám rád. Musím to stihnout, vím, že už nikdy nebudu mít
tu šanci, takže buď teď, nebo nikdy. Zašeptám ji do ouška
slabé díky a srdce se mi rozbuší při slovech mám tě rád,
navždy. Ona to nesmí vzdát, musí pomoct i ostatním
kočkám, ona na to má, já byl slaboch, ale ona tu musí
vydržet bez něj a musí zachránit ostatní. Navždy Lindo,
navždy.
Pomalu se mi zavírají oči a cítím, jak má bolest odchází,
v dálce zazní tiše Lindin pláč a pak už jen ticho, věčné
ticho…
Smutné je, že zvířata jsou dnes více lidmi, než člověk
samotný.

Aneta Prokůpková, 3.G

Vyznání
Moje srdce štěstím skáče,
protože tě znám.
Moje oko smutkem pláče,
že jsem tady sám.

Když vidím tvou tvář,
a to nejsem lhář,
po zádech mi běhá mráz,
to vidím krásu krás.

Miluju, když můžu
držet tvé ruce.
Miluju, když můžu
dát ti své srdce.

Neumím být bez tebe,
nemůžu být s tebou.
Je to jak žít bez nebe,
je to jak být rybou.

Chci být tvůj přítel
i nejlepší kamarád.
Budu tě mít
nadosmrti rád.

Když jsme byli spolu,
čas tak rychle plynul.
Miluju tě strašně,
pro tebe bych zhynul.

Jsi jak suchá voda,
ve které plavu.
Tou tvojí krásou
ztratil jsem hlavu.

Chci být tvůj polštář
i tvoje přikrývka.
Chci být tvé jméno
i tvoje přezdívka.

I když nás dělí
přeukrutná dále.
Slibuju, že milovat
tě budu stále.

Když vidím tvé oči,
svět se se mnou točí.
Když spatřím tvé vlasy,
vidím dokonalost krásy.

Trčím tu jak cizinec,
ve svém rodném domě.
Protože kde je domov tvůj,
tam domov je i pro mě.

Heuréka, 2. NEJ středoškolský časopis
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Pod záštitou boha Apollóna

Upozornění
Báseň není vhodná pro ty, které zrovna bolí zoubky (a mají potíže s chrupem...)!
Sladkost nad Sladkost
( aneb, jak to chodí v sladké říši…).
Tam za vodou tyčí se les,
v něm nezaštěká ani pes.
Když v noci procházíš tím lesem,
tvá duše se otřásá děsem.

Tam, kde má být chodníček,
najdeš sladký perníček.
A tvůj velký koníček?
Okusovat perníček.

Chvíli co chvíli máš zdání,
že vrátit zpátky by ses měl.
Ty nedáváš na varování,
jako bys na vše zapomněl.

K obědu máš lízátko,
nebo jiné cukrátko.
Pak dostaneš bonbonjéru,
ještě z letošního sběru.

Všechno je jiné než ve dne,
všechno je zamotané.
Člověk pak úzkostí bledne,
čeká, co vše se stane.

Kindr Pinquí místo másla,
to by moje mamka žasla…
Potom řekneš :,,Slepičko,
snes mi kindr vajíčko.´´

Tu uvidíš vysoké skály,
však ve dne tu ještě nestály.
Něco ti hned našeptává,
že tohle se běžně nestává.

Koko, margot, banany, pomy,
takhle tam vypadají stromy.
Jablka jsou z marcipánu,
nejčerstvější jsou po ránu.

Pak uvidíš starou chýši,
v té chýši maličkou říši.
Ta říše je maličká tak,
že v ní není ani ten drak.

Na louce neroste vřes,
je tam kindr mléčný řez.
Místo trávy roste žužu,
kdykoliv si kousnout můžu.

Maj tam malé domečky,
nemají tam školu.
Jedí pořád vdolečky,
všichni jsou tam spolu.

Místo kvítí pamlsky,
marsky nebo snikersky.
Lentilky jsou všude kolem,
procházíš twixovým polem.

Všude jsou tam malé děti,
každou chvíli čáp tam letí.
Všude, kam se podíváš,
radost z toho hnedka máš.

V rybníce nenajdeš vodu,
můžeš se tam koupat v medu.
K mytí slouží čokoláda,
nugátem si drhneš záda.
Ve stáji nemáš koníčky,
jsou tam sladké dortíčky.
V stádu místo dobytka
pobíhá si Tribitka.

Na vodítku místo pudla,
vedeš si čerstvého štrůdla.
Mají tam i velký sport,
pojídají krtkův dort.
Místo peněz dáš do banky,
naspořené Kit-kat chunky.
Rafaelo a ferero rošé,
jsou tam všude plné koše.
V domečku místo pračky,
najdeš samé žvýkačky.
V ohni místo polena,
hoří kinder buena.
Místo kouře z komína,
vytéká ti zmrzlina.
Vanilka a jahoda,
je tam prostě pohoda.
Tak, chceš-li sladký život míti,
musíš do té říše jíti.
Nejdřív najdi správný les,
najdi chatrč, do ní vlez!
V sladké říši budeš žít,
překrásně se budeš mít…
Marcipán a čokoláda,
já mám sladký prostě ráda!!!

Anna Machotková, 4.G

Úkol pro bystré hlavky:
Zkuste vyjmenovat (nebo vypsat na zbytek stránky) co nejvíce druhů sladkostí, které jste pochytili z textu…:
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Muzikály hýbou světem!
V každém z nás je špetka muzikálnosti, každý má rád jiný
styl hudby a poslouchá jiné interprety… Snad nepotkáte
člověka, jenž by byl přímým odpůrcem hudby a „nenašel“
se v ničem. A když se hudba spojí s divadlem? Vznikne
úžasné dílo – muzikál!
Předchůdcem muzikálu je
revue s humoristickými
a pěveckými čísly, z 1. pol. 20.stol. Říkalo se mu tehdy
poněkud zdlouhavě musical comedy,
z anglického slovního spojení. Tato
revue však mnohdy neměla
souvislý děj.
Být muzikálovou špičkou je
ale celkem makačka.
Člověk musí umět dobře zpívat
a
tančit
zároveň.
K tomu samozřejmě projde i
kurzy
herectví
a
celkově
na sobě hodně pracuje. Jen si to
představte, po premiéře nového muzikálu se každé
představení
hraje
denně
a o víkendu dokonce třeba i vícekrát za den. Na jednu roli
spadají většinou tři alternace, někdy i méně.
Herci v hlavním obsazení jsou na jevišti téměř celé
představení, musí dokonale zahrát svou postavu a ještě
mnohdy vyzpívají tóny, o kterých se obyčejným
smrtelníkům může jen zdát… Jsou to zkrátka machři!
Kolébkou muzikálu jako takového jsou samozřejmě USA.
Prvním muzikálem vůbec je nazývána Show boat, v českém
překladu Loď komediantů. Tento žánr postupně ovlivňovaly

jazz, klasická hudba, rock a pop. Rozlišujeme základní dva
druhy muzikálu – jevištní a zfilmovaný.
Co se týče českého muzikálu, za nejslavnější český filmový
se považují úspěšní Starci na chmelu. Jeho příběh, natočený
v roce 1964, vypráví o láskách a útrapách mladých lidí
na chmelové brigádě. Písně z tohoto muzikálu brzy
zlidověly. V roce 2001 se objevila také jeho
divadelní verze.
Velmi úspěšnými jsou u nás
také tzv. komerční muzikály, které
si libují v bohaté výpravě a též
v
obsazování
známých
tváří.
Jedny z našich nejúspěšnějších muzikálů
jistě jsou např. Dracula, Kleopatra,
Monte Cristo, Tři mušketýři, Galileo,
Hamlet, Golem, Excalibur, Johanka z Arku, Krysař,
Carmen a další.
Ani co se týče muzikálových filmů a pohádek, Česká
republika nezaostává. Jistě vám nemusím připomínat např.
filmy Diskopříběh, Rebelové, Noc na Karlštejně nebo
veleúspěšnou Touhu. Jako muzikálová filmová pohádka pro
děti se dá uvést např. Ať žijí duchové nebo ruská klasika
Mrazík.
Tedy, ať se vám to líbí nebo ne, muzikál získává na svou
stranu stále více fanoušků a je velmi oblíbený. A když se na
něm podílí lidé, kteří „něco“ umí, spolupracují spolu
a do rolí se obsadí sympatičtí herci, kterým jednotlivé
postavy sednou, vznikne opravdu brilantní podívaná.

Týna Kofránková, 3.A

Krvežíznivý nesmrtelník
Pomalu jsem nadskakovala...! Tenhle muzikál znám
zpaměti. Miluju ho už hodně let a vím o něm všechno.
Moje nadšení, které se projevilo hned po zveřejnění zprávy
o jeho obnovené premiéře, nebralo konce. Tam se musím
dostat! Nádherný, ale vcelku dost vzdálený sen. Vstupenky
totiž nepatří zrovna k levným záležitostem...ale už jen to
obsazení! Ten skvělý příběh, který neumírá! Hudba Karla
Svobody a texty Zdeňka Borovce! Zdá se vám to
povědomé?
Postavu vampýřího hraběte Draculy zná každý z nás.
Jeho příběh, mnohokrát i zfilmovaný, českým divákům
bezkonkurenčně nejlépe přiblížil právě tento muzikál,
přezdívaný nejúspěšnějším původním muzikálem v historii
České republiky... Dracula. V letech 1995-1998 byl uváděn
Heuréka, 2. NEJ středoškolský časopis
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může ukázat ještě Tomáš Savka, anebo Josef Vágner.
Obdivuhodná a nezapomenutelná je trojrole šaška, sluhy
a profesora. Jak šel čas, všechny podmínky těchto rolí před
námi bezvadně splnil Aleš Háma. Na dalších postech jsme
pak viděli ještě Alana Bastiena jako moderního rockera
a flákače, Barboru Leierovou, Renátu Drösler a Sylvu
Schneiderovou jako mrtvé nymfy Draculy a Jaromíra Holuba
jako kněze. Za zmínku stojí i úžasný tanenční doprovod tří
Krvinek v červených hábitech, které procházejí spolu
s Draculou celým muzikálem, a samozřejmě také company.

v pražském Kongresovém centru a v průběhu tohoto
období ho navštívilo více než 1,2 miliónů lidí! Není divu,
své udělalo také hvězdné obsazení hlavních i vedlejších rolí.
A nyní jsem tam seděla, po čtrnácti letech, kdy byl poprvé
uveden, a nemohla uvěřit tomu, že jsem se dostala na jeho
obnovenou premiéru! Za 699 Kč jsem napjatě seděla
v osmé řadě pražského divadla Hybernia a s úžasem hleděla
na plátno s nápisem Transylvania před sebou. Byl to můj
splněný sen, být součástí toho muzikálového příběhu,
který žije už tak dlouho. Při prvních tónech úvodní předehry
první epochy mi přeběhl mráz po zádech a oči se mi
rozostřily slzami nadšení, tak silný to byl pro mě zážitek.
Viděla jsem v roli samotného upíra bájného Daniela Hůlku,
který je znám z velké části díky tomuto slavnému muzikálu.
On byl skutečný Dracula, s očima podlitýma a pletí
průsvitnou jako papír. V našem představení však alternoval
někdo jiný, zpěvák skupiny Kabát, Josef Vojtek. Dovedete si
ho představit? Tvrdý, bezcitný, ješitný a vzbuzující strach.
Takový byl Dracula i v jeho podání. Své umění nám předvedl
hlavně v druhé části, po přestávce, kdy se Dracula ocitl
v modernější době a jeho monology o běhu času i hrůzné
nesmrtelnosti byly vskutku působivé.

Muzikál Dracula má tři epochy. První se odehrává
polovině 16. století. Dracula je krutý a bezcitný hrabě,
jenž drancuje vše, co mu přijde pod ruku. Kněz kláštera,
který napadne, ho prokleje k věčné nesmrtelnosti, ale on se
jen směje a všechny povraždí. Jeho láska Adriana zatím
doma porodí mrtvého syna a po Draculově příchodu sama
vyčerpaností umírá. Dracula je zoufalý a chce spáchat
sebevraždu. To se mu však nepovede a on je zděšený,
že prokletí platí. Strach se však ihned promění v nadšení
a on chce slavit svou nesmrtelnost. Při bujarém veselí se ale
stane něco strašného, Dracula kousne svou první oběť,
mladou nevinnou dívku. Tím se rozpoutává jeho krvavé
běsnění.
Druhá epocha přivádí do Draculova lítostivého a bezcílného
života-neživota jeho mladou neteř, Lorraine. Ta ho okouzlí
a stane se z nich pár. Mrtvá společnost Draculova sídla však
tuto dívku nevidí ráda. Její bratr Steven se ji snaží zachránit,
ale ona je slepá láskou a nenaslouchá jeho radám. Steven
se pokusí Draculu zabít, po neúspěchu však zabije sám
sebe. Zoufalá Lorraine poprosí Draculu, aby ji kousl.

V roli jeho životní lásky Adriany a moderní dívky Sandry se
nám předvedla bývalá účastnice soutěže Česko hledá
Superstar Kamila Nývltová a o svém pěveckém i hereckém
talentu mě přesvědčila dokonale. Tuto roli v současnosti
alternuje ještě Šárka Vaňková a Zdenka Trvalcová. Lorraine,
dívku, která též podlehne Draculovu kouzlu, zahrála Leona
Machálková. Při jejím zpěvu mě svíralo v útrobách, její hlas
exceloval. Zajímavostí je, že když se Dracula hrál před lety
poprvé, Leona Machálková ztvárnila Adrianu. Padly jí role
obě. Společně s Danielem Hůlkou, který kvůli postu tohoto
hraběte shodil před obnovenou premiérou přes dvacet kilo,
a Josefem Vojtkem, hraje Draculu ještě Marián Vojtko.
Bratra Lorraine, Stevena, před námi přímo „rozparádil“
Bohuš Matuš, jeho hlas byl jako zvon a téměř mě z něho
bolely uši. Byl nekompromisně hlasově nejsilnější ze všech
zpěváků na jevišti. Jako Steven se českým divákům
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Ten jí nerad vyhoví. Čeká je řada dalších nesmrtelných
desetiletí…
Třetí epocha odkrývá moderní dobu. Dracula vlastní casino
a sám žije v jeho podzemí, kde ho zkoumá zmíněný
profesor. Lorraine je nešťastná, Dracula už si jí ani
nevšimne. Gang Stockers se pokusí Draculovo casino
vyrabovat a obalamutit ho krásnou Sandrou. Ta je až příliš
podobná Adrianě a Dracula je omámen. Myslí si, že se mu
láska vrátila. V nitru casina proběhne zuřivá honička mezi
mrtvými a živými. Poté je po staletích prokletí konečně
zrušeno, Lorraine s Draculou se usmíří a Sandra vpustí
do jejich kobky světlo. Dracula konečně umírá.

Pocity, které jsem měla po představení, nelze ani popsat.
Ruce mě bolely od samého tleskání, hlas jsem měla
vychraptělý, jak jsem hercům dávala hlasitě najevo svou
přízeň a v hlavě mi stále zněly tóny stvořené mistrem
Svobodou. Tento muzikál je zkrátka fenomén a já jsem
vděčná za to, že jsem ho mohla vidět naživo. Už je to téměř
týden po tom, co jsem seděla na 14. sedadle v 8. řadě
divadla Hybernia, ale vzpomínka na herce v kostýmech
a úžasné schéma muzikálu je stále živá. Písně z Draculy mi
plují hlavou a hned bych se tam vrátila. Jedním slovem:
DOKONALÉ!

Týna Kofránková, 3.A

Pomáda
Jeden z nejúspěšnějších světových muzikálů. Poprvé se
Pomáda objevila na pódiu v roce 1971 v Chicagu,
ale skutečnou velkolepou premiéru měla až o třičtvrtě roku
poté v New Yorku. Tento muzikál obecenstvo nadchnul a od
té doby se hrál po celém světě a získal mnoho ocenění!
V Pomádě hrálo mnoho slavných osobností, např.: Richard
Gere, John Travolta, Olivia Newton-John, Patrick Swayze,
Jon Secada....

a Danny kvůli Sandy v naprosto obyčejného kluka .
Oběma dojde, že bude asi nejlepší, když zůstanou takoví,
jací jsou. Samozřejmě, že to neskončí jinak, než že Sandy
a Danny budou spolu!

Mě osobně tento muzikál nadchnul. Úžasné herecké
i pěvecké výkony mne naprosto ohromily. I když jsem viděla
jen filmové zpracování, tento muzikál patří mezi hrstku
filmů, na které mě snad nikdy neomrzí se dívat znovu
a znovu.
Jak bych vám stručně děj Pomády popsala…
Tento příběh začíná na pláži, kde se na konci prázdnin loučí
zamilovaná dvojice Danny a Sandy. Jaké je však jejich
překvapení, když se v září znovu setkají… tentokrát ve škole.
Danny je vedoucí chlapecké party, která si říká T-Birds.
Tato skupinka je považována za krále školy. Když se Sandy
a Danny setkají, Danny se nechce před kamarády shodit
a tak se k Sandy chová odtažitě a nadřazeně. Ta, jelikož je
ve škole nová, nemůže pochopit, co se najednou s tím
romantikem, který jí přísahal svou lásku, stalo.
Sandy se stane členkou dívčí party Pink Ladies a postupně
se z naivní dívky změní v sebevědomou a okouzlující
mladou ženu. Dannymu se Sandy líbí den ode dne víc a víc
a snaží se Sandy znovu získat. Tento dokonalý příběh končí
tak, že se Sandy snaží kvůli Dannymu změnit v ,,drsňačku“

Zuzka Váňová, 3.A
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Mamma Mia
Tento muzikál je inspirován skladbami švédské skupiny
ABBA. V představení zazní celkem 22 skladeb od této bývalé
severské bandy včetně hitů jako jsou: Chiquitita, Dancing
queen, The winner takes it all, Super trouper a další…
Mamma Mia drží rekord v počtu představení nazkoušených
různými divadelními soubory. Muzikál měl svou premiéru
v roce 1999 a dodnes jej zhlédlo již 30 milionů diváků. Právě

podle muzikálové předlohy vznikl dokonce vloni
veleúspěšný stejnojmenný film a na veřejnost začínají
prosakovat zprávy o plánovaném pokračování…
Tak a teď, o co v tomto skvělém muzikálu jde: Na malém
Řeckém ostrově žije mladá dívka se svou matkou
a v předvečer své svatby se rozhodne, že chce poznat svého
otce. Pozve na ostrov tři muže, kteří se mihli v matčině
životě před dvaceti lety. V průběhu děje zjišťuje,
který z mužů je její otec. Příběh končí tak, že se Sophie
dozví, kdo je jejím otcem. Svatba se nakonec nekoná,
ale Sophie odjede se svým snoubencem na dobrodružnou
cestu.
Mamma Mia patří mezi mé nejoblíbenější muzikály.
Fascinuje mě, jak autoři muzikálu dokázali výborně
zakomponovat písně od skupiny ABBA do tak poutavého
děje. Myslím si, že jim to muselo dát neskutečnou práci k již
vytvořeným
skladbám
vymyslet
smysluplný
děj,
který dokáže nadchnout tisíce diváků.
Zuzka Váňová, 3.A

Rozhovor s Jířou Čančíkovou
Studentkou oktávy, která strávila tři měsíce svého života v anglickém Chelmsfordu, kde pracovala jako au-pair…
Co to vlastně je au-pair, co musím udělat, pokud chci být
au-pair?
Uff… vlastníma slovama…, je to holka na hlídání…
Člen rodiny, který pomáhá primárně s hlídáním dětí,
voděním na kroužky, do školy, školky a pak také může
pomáhat v domácnosti... To záleží na domluvě...
Jídlo a ubytování je většinou poskytováno v rodině, dostává
se týdenní kapesné a může se navštěvovat jazykový kurz...
Pokud chce být někdo au-pair, to nejdůležitější je asi chtít
a pak hledat... Je hodně internetových stránek
a specializovaných agentur, kde se dá sehnat rodina.
Mohla bys nám popsat své působení jako au-pair?
Kde a u koho jsi byla? Jak to tam probíhalo? Kolik jsi měla
volného času, kolik si toho vlastně musela odpracovat?
Byla jsem v Chelmsfordu (UK-60km od Londýna), Anglii jsem
si vybrala, protože to je skoro jediný stát, kde je možné být
au-pair už od sedmnácti. Jela jsem na "letní pobyt" - 3
měsíce (červen až srpen), byla jsem u čínské rodiny, kde
jsem měla na starost jednoho devítiletého kluka a poměrně
dost uklízení, což mě překvapovalo. Domluvená pracovní
doba byla 25hodin a maximálně 3 babysittingy za týden,
takže toho volného času bylo poměrně dost. Problém byl
ve změnách pracovní doby. Nemohla jsem mít pravidelné
akce každý týden, ale to taky záleží na domluvě.

Jířa (vlevo) se svou kamarádkou v Londýně, Archiv J.Č.

Vyplatilo se Ti to finančně? A co všechno jsi musela dělat?
Jaké byly pozitivní aspekty a jaké to mělo mínusy?
Finančně se to určitě vyplatilo… Já jsem si platila v podstatě
jenom letenku a ta byla kolem tří tisíc. Neměla jsem úplně
nejlepší plat, ale něco jsem si domů dovezla, zbytek tam
utratila. Moje povinnosti byly ještě v době školy: odvádění
kluka do školy a odpoledne babysitting + večeře.
Přes prázdniny jsem měla víc hlídání odpoledne
a babysittingů. Dopoledne volný. Z domácích prací toho
bylo dost. Začínalo to mytím nádobí (na UK bylo zvláštní,
že neměli myčku… tu tam má skoro každý), přes vytírání
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a luxování všude možně, mytí tří koupelen, žehlení a utírání
prachu. Bylo toho víc, než jsem čekala a po té zkušenosti
bych se asi víc bránila, protože oni po mně neměli chtít
něco, co nebylo v dohodě.
Pozitiv tam bylo určitě dost. Celá ta zkušenost žití tři měsíce
v Anglii mi přinesla hodně. Pak taky používání jazyka v praxi,
poznávání nových lidí, kultur, byt dlouho pryč bez nikoho,
vydržet ty nejhorší okamžiky, rozhodovat se za sebe
a mohla bych pokračovat...
Mínusů bylo taky dost, hlavně neshody s rodinou…
Možná jsem měla trochu růžové brýle, když jsem tam jela,
tak jsem byla překvapená, ale většina těch negativ mě
poučila a doufám, že příště bych jednala jinak... Např. příště
bych už jela jenom do anglické rodiny, jak kvůli jazyku,
tak i kvůli chování a taky bych se předem víc zeptala
na moje povinnosti a kolik mi zaplatí…
Jak jsi na tom byla s volným časem? A jak jsi trávila volno?
Volná jsem měla skoro všechna
Nelson´s Column,
dopoledne a taky dva dny v týdnu...
Bohužel se to skoro pořád měnilo,
tak jsem se to předem dozvěděla tak
maximálně jeden, dva týdny dopředu...
Volný čas jsem trávila hodně v knihovně
na internetu, protože doma s tím byly
trochu problémy, pak jsem poměrně dost
nakupovala;) taky jsem tam potkala pár
Angličanů, kteří mi pomohli s mluvením
a porozuměním angličtiny, také jsem tam
potkala pár au-pair a navštívila Londýn.
Našla sis tam nějaký přátele? Nebo jsi to
celý
zmákla
na
vlastní
pěst?
No, na vlastní pěst bych to určitě nedala.
Věděla jsem to tam a vidím to i zpětně, když si
vzpomenu. Hodně jsem totiž uvažovala
o útěku z rodiny a najití jiné. Ti přátelé mě
podrželi a byli velký důvod, proč jsem zůstala.

Hodně jsem se pak skamarádila s jednou au-pair z Čech,
se kterou jsme řešily všechny naše problémy v rodině
a nemuselo to být anglicky...;) vtipný na tom bylo, že nejvíc
přátel jsem potkala poslední týden, před mým odjezdem :D.
Např. dva dny před odjezdem jsme potkaly dvě další Češky,
co tam bydlí...
Tos mi krásně nahrála na další dotaz, stýskalo se Ti hodně
po domově? Nebo bys tam klidně vydržela i déle?
:) no, ze začátku se mi stýskalo dost. Nejhorší byla asi ta
představa těch tří měsíců před sebou. Zjistila jsem, jak
super rodinu a přátele mam a to bylo taky dobře. Kdybych
byla doma, tak by to bylo naopak ;):D ale ke konci
(asi poslední 3týdny), když jsem tam měla i dost přátel,
tak se mi domů chtělo vlastně jen kvůli českýmu jídlu a tý
rodině:), jinak bych klidně zůstala...
Jak ses vlastně k téhle příležitosti dostala? A jak bys
vlastně celkově hodnotila svůj tamější pobyt?
O práci au-pair jsem slyšela už dřív,
pak jsem se dozvěděla, že jedna
kamarádka jela taky jen na léto,
tak jsem začala uvažovat a před rokem
na podzim jsem se vážně rozhodla
a začala hledat rodinu. Ty tři měsíce bych
hodnotila určitě pozitivně, i když jsem
přišla o pár prázdninových akcí, ale člověk
musí něco obětovat, když chce zase něco
získat... Bylo určitě lepší, než být doma
a přemýšlet, jaké by to bylo, kdybych tam
byla...;) cenná zkušenost, určitě bych ji
každýmu doporučila...:)
A na závěr, již tradičně, máš nějaký vzkaz
Heuréčanům?
Vzkaz...? Asi aby se nebáli riskovat, stojí to za
to... :)

By Jířa Čančíková

Ondra Bendl, oktáva
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