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Sto, čtyřicet a pět k tomu
Téma tohoto čísla je nad slunce jasné.
V tomto kratičkém úvodníku jej tedy nemusím
představovat.
Ale ne.. . Musím. Je to moje práce. Takže:
Jak vypadá naše škola ve sto čtyřiceti pěti slovech?

Ač je stará a klasická, stále si drží svou
úroveň, která byla vždy vysoká. Přečkala špatné
časy, vychovávala studenty i v těch dobrých. Prošla
mnoha změnami, podobně jako samotné školství,
ale i ty překonala. Mnoho vědomostí, zkušeností a
také vrásek předala nejen studentům, absolventům,
ředitelům, profesorům i zaměstnancům. Jistě, naše
škola si také hodně vzala. Nevědomost, některé
ideály, mládí a v několika případech, zdá se, také
zdravý rozum.. . Jej ími chodbami prošli nejrůznější
profesoři a osobnosti, které znamenají kousek světa
– takového, jaký známe.

Familiárně a hrdě zde říkám NAŠE. Naše
gymnázium.. . Náš ústav.. . Naše škola. . . Známe ji,
víme hodně o jej í historii, ale to, co skutečně tvoří
Jarošku – jsme my. My všichni, kteří jsme kdy
vstoupili do majestátního vestibulu se zaprášeným
zdobeným lustrem. Škola by bez nás nebyla ničím
jiným než budovou – my bychom bez školy nebyli
to, co jsme.
Co víc říci – je prostě naše.

Atinka
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Zrcadlo
Slovo 3

Slovo měsíce:

Neznámý bývalý student Jarošky
představuje svým dětem školu, kterou
navštěvoval...

„Jé, vidíte ty okna? A tu římsu za nimi? Tak
na tu je přísně zakázáno vstupovat! Ale to
by nebyla žádná sranda.. . Pamatuju si, jak
vedlejší třída vždycky vystrčila (dneska už
velmi úspěšného právníka) Kýrovského
právě na tuhle římsu - no, a pak ho
vyhazovala z okna. To byla na Jarošce
taková tradice. . .“
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A jak se budeme tvářit my?

Letošní září jsem strávila poněkud stereotypně, a to nácviky sboru. Ani v čase otevřených dveří
gymnázia tomu nebylo jinak. Vzhledem k tomu, že jsme měli generálku, stala se z nás jakási živá
expozice v hudebně. No a nejspíš jsme si řekli, že když si mohou lidé prohlížet nás, my jim to vrátíme.
Všichni začali horečně komentovat, jaké má kdo strašné tričko, kdo vypadá jako úchyl a tak dále.

Pokochat se námi přišel i jeden starý pán, absolvent tak z roku 1960. Při pohledu na něj jsem
zjistila, co to znamená, když člověku div nevypadnou oči z důlků. Zjevně ho až zarazilo, kam úroveň
školy za těch sned šedesát let dospěla. Samozřejmě se ani jeho návštěva neobešla bez patřičných
komentářů. Kamarádka se divila: ,,Von snad nikdy neviděl hudebnu!?"

Dovoluji si nesouhlasit s tímto přístupem. Asi nemá smysl jako možné srovnání představování si,
jak by mohla vypadat naše škola za půl století, protože jsme přece moderní lidi a jdeme s dobou. Zkusme
se tedy radši vrátit do časů studia toho pána. Nikde žádné počítače nebo elektrické kytary v hudebně,
profesoři jako ze Študáků a kantorů kontrolují, zda jste nebyli na fotbale či v biografu. Na této staré
Jarošce bychom začali nakukovat do laboratoří, hudebny, své třídy. Jak bychom se asi tvářili?

Adélka Lokajová
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Rozvzpomínání
Divadlo Husa na provázku
7.11 . Středa 19:00 270/170 Kč
Obnovená premiéra kultovní husácké inscenace
Obsluhoval jsem anglického krále z
Husákovských dob s Jiřím Pechou v hlavní roli!

Višňový sad
Divadlo Husa na provázku
19.11 . Pondělí 1 9:00 270/170 Kč
Nové nastudování slavného hořce komického
Čechovova dramatu.

Kníže Myškin je idiot
Divadlo Husa na provázku
28.11 . Středa 19:00 270/170 Kč
Adaptace známého Dostojevského románu ve
skvěle šílené inscenaci Vladimíra Morávka!

Doma u Hitlerů, aneb Historky z
Hitlerovic kuchyně
HaDivadlo
10.11 19:30 Sobota 220/140 Kč
Současná dramatická tvorba brněnského
spisovatele Arnošta Goldflama.

Faidra
Městské divadlo
26.11 Pondělí 1 9:30
Antická tragédie o ničivé moci vášně z pera
římského autora Seneky poprvé na brněnském
jevišti!

Sto zvířat
Fléda
27.11 . Sobota
Skáčko opět v Brně!

Itch My Hahaha + Elektro Guzzi
Kabinet Múz
9.11 . Úterý
Netradiční pojetí elektra hraného živě.

Festival francouzského filmu
Kino Art
22. - 28.11 .
Francouzská produkce pro fanoušky kvalitního
filmu.

+ pro příznivce tance
tančírna Babylon
Každý týden v sobotu od 18.00, KC Stadion
Sledujte web nebo stránky na facebooku,
někdy dochází ke změnám v programu (den,
čas. . .)
http://www.facebook.com/elit.klub.1
Nově také v pátek od 19.00, opět na Stadecu!

Tentokrát mrkneme hlavně do divadel, protože na podzim se objevilo pár skutečně dobrých inscenací. . .
Radim by vám určitě mohl vyprávět o Faidře hodně, hoodně, hooodně dlouho.
Ale není se čemu divit. Dejte na jeho rady. Je to fakt dobrý.
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Svět je prazvláštní místo. Každou chvíli něco zajímavého prošvihneme. Načež s každým novým
okamžikem opět litujeme toho, jak je ten kosmos plný trápení a že by bylo nakonec nejlepší se jít
švihnout. Nezoufejme ale, protože svět je taky pořádně švihlý! Tak proč raději po světě švihle nechodit,
než se jím pořád nechávat po zádech švihat?

Varování před rudým morem
Stává se vám někdy, že vidíte rudě? Poštěstilo se vám alespoň jednou v životě „neznat bratra“?

Slavili jste už někdy velkou událost prací? Byly vám někdy během vašeho pobytu na Jarošce vsouvány
poučky o „vykořisťující buržoazii“? Slýcháte často ve zprávách, že právě sklizená úroda meruněk
překonala plány současné pětiletky? Doufám, že vás žádná z těchto záležitostí nepotkala. Já však bohužel
musím konstatovat, že rudo vidím všude kolem sebe. Ostatní záležitosti jsou už jen symptomy nemoci
takzvaného rudého moru. Naší redakcí jsem byl pověřen, abych vám se smutkem oznámil, že epidemie
choroby, se kterou jsme se po dlouhých dvacet tři let snažili bojovat, se vrátila.

Všechny výše popsané symptomy jsou typickými pro toto onemocnění a byly pečlivě
zdokumentovány v období mezi lety 1948 až 1989, kdy na našem území rudý mor řádil. Například
syndrom „neznání bratra“ je velmi nepříjemnou komplikací při léčbě rudého moru procesem zvaným
emigrace. Pokud se ve vaší rodině někdo odhodlá k této metodě, negativně ovlivní zbylé členy rodiny,
kteří jsou nuceni na své příbuzné zapomenout a ve veřejném prostoru o nich nadále nemluvit. Pokud je
však zmíní, či se jej ich léčby dokonce zastávají, může je potkat velmi nepříjemný průvodní znak
onemocnění, totiž pobyt v uranových dolech.

Rudý mor se však neomezuje v poškozování jedince pouze po stránce tělesné, nebo v oblasti jeho
paměti, ale napadá i celý společenský prostor napadené skupiny. Typickým příznakem je tendence slavit
úspěchy prací. Zde jasně vidíte, že rudý mor napadá mozkové buňky v masivním měřítku a hraje si našimi
duševními šuplaty, kdy jednotlivým slovům přiřazuje naprosto opačné významy a spojitosti přehazuje, jak
se mu zlíbí. Pokud nějakého známého přistihnete, jak utrousí větu v podobném smyslu, Ústav pro studium
totalitních nemocí doporučuje okamžité podání akutního léku, jehož odborný název zní „budovatelská
píseň Dobrý den, maminko v šátku!“. Dalším důsledkem napadení mozkové kůry rudým morem bývá
duševní porucha běžně známá pod pojmem marxismus-leninismus. U poškozeného se projevuje vysokou
frekvencí používání typických výrazů, jako jsou například třídní boj , vykořisťování, buržoazie,
proletariát, imperialismus a revoluční uvědomění mas. Jedním z nejhorších příznaků této zhoubné nemoci
je též tendence pacientů dělit vše na pětileté oddíly a následně veškeré své akce hodnotit na základě
srovnání s těmito pětiletými plány. Ovšem nikoliv objektivně, což je dalším znakem chorobnosti, ale
připouštět si pouze pseudo-pozitivní výsledky, jakým je ten uvedený na začátku. Odborníci v obou z výše
uvedených případů doporučují léčbu knihou Jak se kalila ocel.

Závěrem si opět dovolím poukázat na velikou ničivost epidemie této nemoci. Rudý mor musí být
vymýcen, a proto prosím každého, aby bezodkladně jednal, pokud spatří, že se tento nebezpečný virus
šíří. Rudý mor devastoval celou naši zemi a mnoho dalších po více než čtyřicet let. Zastavte jeho šíření,
než bude pozdě, j inak se my všichni potkáme v Jáchymově!
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Ankteta: 145 let
Aktuální otázky: Co bys popřál/a naší škole k jejímu výročí?

Káťa:
Přeju jí minimálně dalších 145 let
úspěchů a absolventů, kvalitně
připravených na budoucnost.

Eva:
Tak já nevím, asi aby měla pořád tolik
úspěšných maturantů a držela se ještě
dalších 300 let!

Anonymka:
Vůbec netuším, co bych řekla...
Popravdě, mně se na škole ani moc
nelíbí...

Josefína:
Ať vydrží dalších 145 let.

Naše letitá babičko

Matně si ještě vzpomínám na první hodiny dějepisu. Na požadavek znalosti historie naší školy.
Tenkrát jsem nepřikládal této budově nikterak velkou důležitost. Nevnímal jsem ji. Neznal jsem jej í zdi a
tajně doufal, že j i brzy opustím. Nikdy jsem nedoufal, že bych se mohl činně účastnit nějakého jej ího
výročí. Ani jsem netušil, že vlastně škola nějaké výročí může slavit.

Dnes si j iž asi nikdo nevzpomene na Tvé založení. Tu velikou slávu, kdy se v Tvých prostorech
vyučovala čeština. Byla jsi mladá, plná síly a elánu. Sdružovala jsi lidi všerůzného zaměření. Německá
gymnázia se třásla ve Tvém stínu.

Přišla válka. Jedna. Druhá. Národ ztrácel naděje, ideály se rozplývaly pod salvou nepřátel.
Německá gymnázia si opět hrály prim a Ty? Odsunuta na vedlejší kolej rozsvěcovala jsi světlo
před koncem tunelu, ošetřovala raněné, zachraňovala životy. Tvé podlahy sloužily jako nemocniční lůžka
a Tvé zdi dávaly lidem naději na uzdravení.

Je samozřejmé, že po takové službě lidstvu cítila jsi únavu. Musela sis odpočinout. Nabrat
ztracené síly. Najít novou životní cestu, kterou se dál ubírat.
A když ses vrátila, plna nového elánu, dala sis dvě a dvě k sobě a začala jsi novou svou kapitolu. Kapitolu
matematickou.

Dnes, naše letitá babičko, slavíš j iž 145. narozeniny. Za svůj život jsi odkojila nespočet
významných osobností. Lidí, kteří hýbali světem. Stmelovala jsi společnost za válek a dávala j im naději.
Podporovala jsi nadané a objevovala v nich jej ich Věstonické Venuše. Skládala jsi Slezské písně a psala
Slovanskou epopej . Stála jsi při zrodu robota a sdílela osudy Ferdy Mravence. A při tolika náročných
aktivitách si nikdy nezapomněla na nás – na řadové studenty, na potěr svěřený pod Tvá křídla na výchovu.
Nikdy jsi na nás nezapomněla a my – my nezapomeneme na Tebe.

Petr Steindl

Otázky položil Pavel
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Jaká podle vás panovala na škole
atmosféra?
Bylo to načuchlý hlídáním. Byly tam
svazy SSM a podobně. Kdo se
nezařadil, tak skončil.

Absolvent z 50. let

Jaká panovala dle vás na škole
atmosféra?
Jitka: Podle mě atmosféra byla skvělá.
Především v letech 68 až 70, kdy jsme
byli 8leté gymnázium, i když po
sloučení jsem až do maturity bojovala s
matematikou. Ale spolužáci byli fajn.

Jana: Já mám ty nejkrásnější
vzpomínky na tuto školu.

Spolužačky ze 70. let

Jaká byla doba, ve které jste
studovala?
Doba nebyla lehká, poněvadž my jsme
jako studenti byli proti komunistům.
Cítili jsme se jako nějací partyzáni.
Hodně jsme drželi při sobě. Byla to
krásná doba, i když jsme prakticky
neměli peníze. Já jsem třeba vůbec
nevěděla, co to znamená koupit si
kornoutek zmrzliny nebo zajít
do kavárny. Zato jsme jezdili
na brigády, kde jsme jedli chleba
s marmeládou a snili o lepších časech.
Byla to romantika..

Absolventka z 50. let

Podělíte se s námi o nějakou
vzpomínku?
Mám jednu vzpomínku na profesora
dějepisu, který zároveň vedl na škole
pěvecký kroužek. Měla jsem přísné
rodiče, kteří po mně chtěli, abych nosila
jen jedničky a dvojky. Jednoho dne jsem
se ale nestihla připravit, a pan profesor
mi chtěl dát trojku. V tu chvíli se třída,
která se mnou držela, postavila a řekla,
že pokud mi dá trojku, tak všichni
vystoupí z pěveckého kroužku, načež mi
nakonec dal dvojku se slzami v očích,
protože mu na tom kroužku hodně
záleželo. .

Absolventka z 50. let
paní Humpolíková



Jak škola slavila „o sto čtyřicet pět“

Velkolepé oslavy 145. výročí založení našeho skvělého gymnázia si vyžádaly mnoho obětí. Tento
text je poctou těm, kteří je během příprav i realizace přinesli. Od šestého října tohoto roku již uplynulo
dostatečné množství času, a tak je možno se podívat na celou tu parádu z dálky a říci si, jak to všechno
probíhalo. Upřímně řečeno – pro mě, přímého účastníka oslav, byl tento mumraj nezapomenutelný.

Velkolepému datu předcházely o něco málo velkolepější, avšak o to pečlivější a úpěnlivější
přípravy. Právě nyní na scénu vstupují všichni ti, kteří se na oslavách podíleli. Zejména naše profesorstvo
a ředitelství bylo pod značným tlakem přibližujícího se dne, kdy se všichni budou muset neustále usmívat
a říkat návštěvníkům ony krásné věty o fungování našeho gymnázia. Je také nutno, aby bylo
poznamenáno, že jej ich snaha nebyla osamocena, neboť na jubileu se podílelo i množství studentů, ať už
tak činili z vlastní, nebo z cizí vůle. Shon v posledních dnech před zahájením oslav byla téměř neskutečně
hektický, skoro jako by těch sto pětačtyřicet let uplynulo jako jedna pětiminutová přestávka a škola se
během ní nestačila připravit. Atmosféra byla napjatá zejména ve školním pěveckém sboru, kde se
projevovaly zejména potíže spojené s absolutní nespolehlivostí j istých technických pracovníků Janáčkovy
opery. V určitou chvíli to dokonce vypadalo, že si sboristé budou muset každý donést vlastní mikrofon, se
kterým volají na Skypu. Škola vypadala a působila jako přehřáté mraveniště.

Nadešel den školní pýchy. Den triumfu hlásající, že naše
škola je už po sto čtyřicet pět let schopná nutit mladé lidi se učit.
Vše začalo bohoslužbou v kostele svatého Tomáše, čímž bylo
učiněno zadost ušlechtilé tradici. Mše byla celebrována
významnými členy církve, což jen násobilo důstojnost oslav.
Byla zároveň připomínkou skutečnosti, že mnoho absolventů se
dalo, hlavně v minulosti, na církevní dráhu. Následně se vše
přesunulo ze vznosných prostor svatostánku do samotných útrob
Jarošky.

Každá předmětová komise byla vzorně připravena.
Každá chodba byla do čista vymetena. Každá učebna byla
speciálně upravena pro jednotlivá dílčí představení činnosti
školy. Gymnázium se obléklo do svátečního hávu a stejně tak
učinili i profesoři v ní učící. Na člověka, který se v ten den
procházel po chodbách, j indy tak hlučných a plných studentů,
působila ona vyzdobenost majestátním dojmem. Absolventi
chodili sem a tam, nostalgicky vzpomínali a ptali se na své
bývalé učitele a třídy. Pokládali otázky, jestli se ta, či ona věc učí
dnes stejně jako tenkrát, když to byli oni, kdo hlučel na
chodbách. Kromě již zmíněného představování jednotlivých
předmětů zde probíhaly i j iné akce. Zejména šlo o projekt
nynějších třeťáků Jaroška 145, který se zabýval historií naší
školy. Dále pak to byla například vědomostní soutěž pro
absolventy i studenty nazvaná Vědomosti dnes a tehdy, která
umožňovala návštěvníkům vyzkoušet si své znalosti v souboji se
studentem. Jednalo se o akci pořádanou pod patronátem
Školního parlamentu. Zároveň s tímto vším měl sbor ještě svoji
finální zkoušku, a tak se stal oblíbenou atrakcí pro kolemjdoucí.
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Mohl byste se s námi podělit
o nějakou vtipnou vzpomínku
ze studií?
To byla tenkrát velká aféra, když
jeden můj spolužák, kterého raději
nebudu jmenovat, když jsme
měli laboratorní cvičení z biologie,
kde jsme mimo jiné pitvali žábu,
tu syrovou žábu snědl. Byl z toho
obrovský skandál, vyšetřoval to až
ředitel. Byla z toho aféra roku!

Absolvent z roku 1984
Pavel Dyjáček



Foto: David Hajn, Vojta Kába

Janáčkova opera. Jedno z nejdůstojnějších
míst pro vrchol oslavy školy tak významné, jakou
byla ta naše. Kolem druhé hodiny se na zmíněné
místo dostavila většina dříve popocházejících
po gymnáziu, aby si poslechla oslavné projevy a
hymny na školu. Vystoupila řada vážených řečníků,
mezi nimiž nechyběli ani dva ministři vlády naší
republiky (věděli jste, že pánové Petr Fiala a Pavel
Blažek jsou našimi hrdými absolventy?). Dále se
samozřejmě rozdávaly ocenění gymnázia, z nichž
jedno obdržela například paní profesorka
Nezhybová. Poté vystoupil školní sbor, který své
skladby pečlivě nacvičoval j iž od začátku září
(o čemž více v dalším článku). Velkolepost dosáhla
svého vrcholu při poslední písni, kterou samozřejmě
byla hymna všech studentů, Gaudeamus Igitur, při
níž až dojemně povstali všichni přítomní. Poté bylo
celé slavnostní shromáždění za hlasitého potlesku
rozpuštěno. Konečná fáze oslav, která už byla mnohem méně

formální, se konala ve společenském sále Sokola Brno I.
Zde bylo místo setkání jednotlivých ročníků absolventů,
přičemž ti nejstarší absolvovali už v roce 1938 (rozhovor
s jedním takovým absolventem naleznete též v tomto
čísle). Opět zazpíval školní sbor Jaroš, avšak přednesl zde
pouze dvě skladby ze svého repertoáru. Poté se j iž
atmosféra rozvolnila a zábavné historky na účet profesorů
i žáků z různých dob létaly přes stoly bývalých studentů
křížem krážem. Také náš profesorský sbor si nyní oddychl,
neboť bylo zřejmo, že odvedl dobrou práci při přípravě
oslav. Všem, kteří se na této akci podíleli, patří vděk
za jej ich oběť na oltář oslavám 145. výročí založení
prvního českého gymnázia na Moravě.

Radim Lacina

Akt
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Chcete vidět více fotek?
Ježíšek je má všechny!
Koukněte na web, ať vám nic neunikne!



Záhada zamčené učebnyaneb Probíhají na gymnáziu rituální oběti?

Proslulý detektiv Herkules Pierot byl nejmenovaným studentským hnutím požádán o pomoc
s rozřešením případu zamčených učeben na Gymnáziu tř. Kpt. Jaroše poté, co situace
eskalovala tragickým incidentem. Jedna z profesorek se totiž při zakopnutí o studenta čekajícího na svou
hodinu v sedě na zemi rozlítila natolik, že dotyčnému způsobila vážná sečná zranění učebnicí cizího
jazyka. Nešťastný student musel být hospitalizován a zmíněná profesorka nebyla od té doby spatřena.
H. Pierot prosbu studentů vyslyšel a začal složitý případ po nitkách rozplétat. O výsledky svého
dosavadního pátrání se vážený kriminalista rozhodl podělit.

Ukázalo se, že studenti gymnázia se j iž delší dobu potýkají se záhadným fenoménem zamčených
učeben. V průběhu každé přestávky jsou některé třídy (je na místě podotknout, že jev je nejčastější
v nejvyšším patře budovy) z nevysvětlitelných důvodů uzamčeny a ukryty před zraky studentů. Ti, pokud
měli v úmyslu svou přestávku strávit právě v učebně, jsou pod pohrůžkami fyzického násilí vyhnáni. Jsou
tím pádem nuceni pobývat v době přestávky na některé z (k tomuto účelu zcela nevhodných) chodeb, což
je příčinou častých konfliktů s kolemjdoucími kantory. Dle ústní tradice by pro tyto chvíle měla roli
učeben suplovat j istá „studovna“, ukázalo se však, že ani při nejefektivnějším - tj . vícepatrovém -
uskladnění všech čekajících studentů v místnosti není jej í kapacita dostatečná.

Tolik ve zkratce řešený případ. Mistr Pierot j iž podnikl pátrání ohledně dvou základních otázek
každého stopujícího detektiva, pachatele a motivu. Zjistil, že samotné zamykání provádějí přímo kantoři.
Ti však byli ohledně pohnutek svého jednání velmi skoupí na slovo. Na otázku „Proč tu učebnu
zamykáte?“ odpověděl nejmenovaný profesor: „Po tom ti nic není, čmuchale.“ Jiná kantorka stoicky
odvětila: „Nevím, a je mi to úplně jedno.“ Jej í kolegyně se ukázala být neprůstřelnou logičkou: „Jo, tu
třídu na přestávku zamykám, protože se vždycky na přestávku zamyká.“ Čtvrtý dotázaný profesor namísto
odpovědi zahájil za pravidelného tleskání recitaci Máchova Máje a pomalu odkráčel j inam. H. Pierot
s vypátráním motivu tedy zatím neuspěl, ačkoliv studentské hnutí má v otázce jasno: „V těch učebnách
o přestávkách rituálně obětujou neklasifikovaný studenty bustě Komenskýho, to je všem jasný. Proč jinak
by to furt zamykali?“

Ani v pátrání po pachateli nebyl detektiv úspěšnější. Je si údajně jist, že zamykači nejednají
z vlastních pohnutek, nýbrž jsou organizovanou skupinou s jediným velitelem, jehož příkazy pouze plní.
Kdo by však tím velitelem mohl být a jakou motivaci může mít k udílení těchto rozkazů, není panu
Pierotovi známo. Stopy, které jsou v současnosti k dispozici, nejasně ukazují k muži známému pouze
pod krycím jménem „Herr Mann“, ovšem to je slovy samotného detektiva: „Příliš neurčitá informace, než
abych mohl odhadnout, o koho se jedná.“

Záhada tedy nadále zůstává nerozřešena, studentské hnutí však na Hercula Pierota apeluje, aby ji
objasnil co nejrychlej i. Někteří profesoři jsou údajně natolik frustrováni na chodbách překážejícími
studenty, že se rozhodli převzít iniciativu a vyzbrojují se agresivními laboratorními krysami. „Pustíme
na ně ty myši a pak se uvidí, jak se j im na těch chodbách bude chtít sedět,“ nechal se prý s krutým
úsměvem ve tváři slyšet vůdce profesorských radikálů. Studenti tyto zvěsti nenechávají bez odezvy a jako
preventivní úder plánují kabinety radikálních kantorů zaplnit divokými prasaty. Co říci na závěr? Má-li být
Gymnázium na třídě Kapitána Jaroše ušetřeno vleklého válečného konfliktu, musí být problém zamčených
učeben rozřešen co nejdříve.

Alexander Kuric

Názory
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Jan Pokorný: „Jsem pyšný na to, že jsem absolventem našeho
gymnázia.“

Na letošních oslavách 145. výročí založení školy si náš časopis popovídal s absolventem, který zažil
naše, tehdy nazývané, klasické gymnázium, ještě v době první republiky. Představujeme vám pana
Jana Pokorného...

Prozradíte nám, kdy jste absolvoval, a také, co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl studovat právě
naše gymnázium?
Já jsem absolvoval v roce 1938, kdy byla napjatá situace, poněvadž právě byla květnová mobilizace proti
nacistům. Tenkrát Hitler ještě ustoupil. Klasické gymnázium jsem studoval, poněvadž tady studovali už
moji strýcové, poněvadž mě zajímala latina a řečtina, a protože se mi to potom hodilo k duchovenskému
povolání. Byl jsem evangelickým farářem, členem synotní rady a náměstkem hlavy církve synotního
senioritu. To se mně hodilo, poněvadž jsem na fakultě mohl hned přij ít do řeckého semináře.

Co jste dělal po škole?
Po škole jsem studoval evangelickou teologii na Komenského fakultě, dále jsem studoval ve Švýcarsku a
nakonec jsem byl čtyřicet let farářem zde v Brně - na Červeném kostele.

Měl jste později problémy s komunistickým režimem jakožto farář?
Samozřejmě, že měl. Kolem nás se pořád motalo StB, které se snažilo získat spolupráci, což jsem odmítl.
Bylo to ale těžké, obzvlášť když jsem se pak dostal do vedení církve, poněvadž na nás z jedné strany
tlačilo ministerstvo a z druhé strany skupina takových revolučních farářů. Nebylo snadné to nějak
vyrovnávat, ale dařilo se to provádět až do roku 1989.

Mohl byste se s námi podělit o nějakou vzpomínku, například na vašeho latináře?
Naším latinářem byl dlouho Martin Bürger, což byl bývalý legionář. Také nás učil francouzštinu. Byl to
velmi přísný latinář, takže po nižším gymnáziu odešlo pět děvčat ze šesti, poněvadž měly strach ze
starýho Bürgera! Dále nás učil pan profesor Koukl, otec biskupa Koukla, latině a řečtině.

Myslíte si, že vás naše gymnázium dobře připravilo na budoucí život?
To mě výborně připravilo! Jak jsem řekl, ti, kteří neměli klasické gymnázium, museli na teologii dělat
zkoušku z řečtiny, což my jsme už měli za sebou. Dále tam byla i hebrejština, takže to pro nás byla velká
výhoda.

Jaká byla doba, kdy jste studoval? Myslíte si, že váš studentský život byl podobný jako je ten náš?
Tenkrát to bylo ještě za první republiky. Já jsem začal studovat v roce 1929, kdy byla ještě svoboda, ale
pak se začínalo mračit s Hitlerem a s nacismem, takže ke konci to byla příprava na obranu národa. Právě
když jsme maturovali, tak byla ta mobilizace, což bylo poslední vzepětí národa proti zlu, proti nacismu.
Bylo to morální vzepětí a statečnost většiny mužů a žen.

Co jste dělal za války?
Za války jsem byl přijat na farní úřad v Brně jako kancelářská síla, tak jsme psali matriky, protože byly
zavřené vysoké školy. Měli jsme takové polo-ilegální studium, které organizoval profesor Souček, velice
známá postava tehdejší doby. Toto vzdělání stačilo k ordinaci v evangelické církvi, takže jsem byl
ordinován v roce 1943, ale po válce jsem si ještě dodělal řádné studium na fakultě.

O. . . lidech
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Jan Pokorný: „Jsem pyšný na to, že jsem absolventem našeho
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Na letošních oslavách 145. výročí založení školy si náš časopis popovídal s absolventem, který zažil
naše, tehdy nazývané, klasické gymnázium, ještě v době první republiky. Představujeme vám pana
Jana Pokorného...

Prozradíte nám, kdy jste absolvoval, a také, co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl studovat právě
naše gymnázium?
Já jsem absolvoval v roce 1938, kdy byla napjatá situace, poněvadž právě byla květnová mobilizace proti
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vyrovnávat, ale dařilo se to provádět až do roku 1989.

Mohl byste se s námi podělit o nějakou vzpomínku, například na vašeho latináře?
Naším latinářem byl dlouho Martin Bürger, což byl bývalý legionář. Také nás učil francouzštinu. Byl to
velmi přísný latinář, takže po nižším gymnáziu odešlo pět děvčat ze šesti, poněvadž měly strach ze
starýho Bürgera! Dále nás učil pan profesor Koukl, otec biskupa Koukla, latině a řečtině.

Myslíte si, že vás naše gymnázium dobře připravilo na budoucí život?
To mě výborně připravilo! Jak jsem řekl, ti, kteří neměli klasické gymnázium, museli na teologii dělat
zkoušku z řečtiny, což my jsme už měli za sebou. Dále tam byla i hebrejština, takže to pro nás byla velká
výhoda.

Jaká byla doba, kdy jste studoval? Myslíte si, že váš studentský život byl podobný jako je ten náš?
Tenkrát to bylo ještě za první republiky. Já jsem začal studovat v roce 1929, kdy byla ještě svoboda, ale
pak se začínalo mračit s Hitlerem a s nacismem, takže ke konci to byla příprava na obranu národa. Právě
když jsme maturovali, tak byla ta mobilizace, což bylo poslední vzepětí národa proti zlu, proti nacismu.
Bylo to morální vzepětí a statečnost většiny mužů a žen.

Co jste dělal za války?
Za války jsem byl přijat na farní úřad v Brně jako kancelářská síla, tak jsme psali matriky, protože byly
zavřené vysoké školy. Měli jsme takové polo-ilegální studium, které organizoval profesor Souček, velice
známá postava tehdejší doby. Toto vzdělání stačilo k ordinaci v evangelické církvi, takže jsem byl
ordinován v roce 1943, ale po válce jsem si ještě dodělal řádné studium na fakultě.

Vzpomenete si, v které lavici jste seděl?
V posledních ročnících jsem sedával v poslední lavici
s Jiřím Radimským, historikem, který byl ředitelem
Zemského archivu v Brně. Už na gymnáziu maturoval
s pochvalou z dějepisu.

Jaká podle vás panovala na škole atmosféra?
Tenkrát panovala výborná atmosféra! Byly tam takové
osobnosti jako byl například nezapomenutelný pan
profesor Konečný, psycholog, který se později stal
učitelem na filosofické fakultě, kde učil axiologii, což je
nauka o hodnotách. Ten nás už na gymnáziu tak dobře
připravil, že když jsem měl na fakultě filosofii, tak už
jsem měl určitý přehled. On nedbal na žádná data a
nějaké souvislé vyprávění, ale ty základní věci z filosofie
ze všech směrů nám přivlastnil. Zrovna tak z
psychologie. To s námi dokonce dělal pokusy ve třídě
například s asociací nebo s hypnózou a podobně. Byl to
nezapomenutelný učitel! Potom tu byli takoví profesoři,
jakým byl Kudela, který byl popraven, dále Komárková,
profesorka a filosofka, kterou zavřeli nacisté i komunisté.
Až v roce 1989 se jí dostalo jmenování docentkou
filosofie. Profesor Švanda, který byl českým vlastencem,
byl také zbaven svého úřadu a šel učit na nějaké dívčí
gymnázium.

O. . . lidech
Rozhovor: Jan Pokorný 13

Skryto diktafonu, aneb jak to vidí
Radim
Na svůj úctyhodný věk byl pan
absolvent Pokorný značně čilý a
dokázal s obrovskou lehkostí mluvit o
oněch malých věcech plných lidskosti
z dob, kdy byla ještě na Jarošce
povinná starořečtina. Jsou to časy, o
kterých se dnes dovídáme pouze z
učebnic.

Co ve vás Jaroška zanechala?
Zanechala ve mně mnohé vzpomínky, které mě svým způsobem formovaly, poněvadž tenkrát profesoři
byli zároveň osobnostmi, které nám svým příkladem a svou odvahou v těžkých dobách byly vzorem. Rádi
jsme vždy vzpomínali na to, jak se poctivě zachovali i za cenu ztráty tehdejšího místa na gymnáziu. Ve
třídě jsme si rozuměli a pamatuji se na dobré ovzduší na škole, která patřila mezi ty vybrané ústavy. Jsem
pyšný na to, že jsem absolventem našeho gymnázia.

S panem Pokorným si popovídal Radim Lacina
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Den otevřených dveří přivedl na Jarošku mnoho nejrůznějších tváří.
Měla jsem možnost promluvit si hned s několika zajímavými absolventy.
Mezi nimi byl i PhDr. Karel Plocek - psycholog a známý překladatel.

Jeho životopis je nesmírně obsáhlý - sám dnes o sobě říká, že se třikrát
narodil. Pan Plocek byl nesmírně vstřícný a vyprávěl mi nejen o svém studiu,
ale také o prožití druhé světové války. Některým jeho zážitkům a životním
situacím lze jen těžko uvěřit.

Na našem webu si můžete stručný životopis pana doktora Plocka
přečíst. My vám však nabídneme přímo zde ukázku z válečných vzpomínek,
které mi pan Plocek ochotně poslal. Je to pouze malý střípeček, pouhá ukázka.
Celý (velmi obsáhlý) dokument najdete také na webu.

Atinka

PhDr. Karel Plocek
Zážitky z druhé světové války

Ve škole mě v předposledním roce války, kdy jsem končil 4.třídu obecné, učil pan řídící Jan Drašar.
Jeho výchovné metody, včetně rázného užití rákosky, byly velmi přímočaré, všechny kázeňské
problémy řešil přímo ve škole a rodiče j imi nezatěžoval - to už by asi dnes nebylo možné. Ale přesto
na něj vzpomínám s úctou a láskou a jako starého pána jsem jej vděčně navštívil mnohem později jako
student ve Znojmě, kde žil na odpočinku. Byl to v době okupace velmi odvážný člověk – všechno dění
ve škole bylo totiž pod dohledem Němců, dětem přístupné knihy měly podle přísné nacistické cenzury
začerněná vlastenecká místa, řada knih byla vyřazena a knihovny byly pod zámkem a zapečetěny. On mi
však půjčoval knihy a chodil k nám nejen pro mléko, ale protože se u nás také poslouchal zahraniční
rozhlas. Zeptal se rodičů, zda by mě nechtěli dát studovat. Dobře jsem se učil, navíc jsem měl zdravotní
postižení ( od operací v kojeneckém věku defornované pravé končetiny (kolena) se odvíjela časem
s mým růstem skolióza páteře, míval jsem později značné bolesti páteře ; při dnešní péči by bylo řešení
poměrně jednoduché, ale tenkrát se s tím nikam nechodilo). Rodiče souhlasili, a tak jsem ze čtvrté třídy
obecné školy v Říčanech dělal v létě 1944 zkoušky na první české gymnázium v Brně. Pokud si
vzpomínám, přij ímací zkoušky dělali i mí spolužáci Mirek Kaštánek a Milan Grygar. Gymnázim mělo
sice svou budovu na dnešní třídě kpt. Jaroše, ale ta v té době sloužila německým vojenským účelům,
takže bylo přemístěno do budovy gymnázia v Brně – Králově Poli, na dnešním Slovanském náměstí.

Přij ímací řízení tehdy nespočívalo jenom v dokladech o dosavadním výborném prospěchu a
v úspěšném složení přij ímací zkoušky, ale bylo nutno úředně dokázat taky rasově čistý původ. Musel
jsem tedy předložit obecním úřadem ověřené fotografie rodičů a prarodičů a doklady z matrik. Byl
jsem přijat do první třídy. Představte si dnes malé, desetileté dítě jak vyráží před pátou hodinou pěšky
z Říčan po blátivé cestě – žádná dnešní asfaltka - pěšky pět kilometrů do Rosic a odtud vlakem
cestuje samo do Brna. Cesta trvala asi hodinu, vlak byl plný dělníků, kteří mě někdy strčili nahoru do
police nad sedadla, kde jsem pospával až do Brna. Z nádraží potom „šalinou“ do Králova Pole – tak jsem
já cestoval do školy. Někdy jsem cestoval i autobusem, který v té době jezdil na dřevoplyn - kotel,
ve kterém se ze spalovaných špalíčků dřeva plyn tvořil, táhl na přívěsném vozíku za sebou.

Ale brzy na podzim 1944 začaly nálety. Dodnes se mně vybavuje hlášení rozhlasu: „Achtung,
Achtung, die Luftlagemeldung!“ (německy jsme se museli učit už na obecné škole! ), tedy: „Pozor, pozor,
hlášení o vzdušné situaci! “ A pak vytí sirén ! Některé dny jsem ani do Brna nedojel a různě složitě
jsem se vracel domů. Pamatuji se, jak jsem za velkého listopadového náletu na Brno v roce 1944 uvízl
hned v Rosicích. Několik náletů jsem zažil ve škole; v dnešním parku před gymnasiem v Brně-Králově
Poli na Slovanském náměstí byly protiletadlové kryty v podobě jakýchsi krechtů, kam nás při poplachu
z vyučování odvedli a my tam seděli s profesory, dokud sirény neodhoukaly konec.
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Děláme to. A chceme to dělat líp.
Píšeme o vás a pro vás. Přesně tak, jak jsme na začátku slíbili. Abychom byli ještě lepší, využili

jsme přednášek konaných během Multimediálního dne na Fakultě sociálních studií Masarykovy
univerzity. Jestli nás to katapultovalo do nejvyšších sfér žurnalistiky, to už prosím nechám na posouzení
vámi, drazí čtenáři a drahé čtenářky (ať jsme genderově fér podle EU).

Nicméně musím podat alespoň krátké a stručné hlášení z tohoto podniku. Přestože si to někteří
z nás mysleli, velice brzy nám došlo, že to nebude zas až taková sranda a ulejvárna. Prvním naším úkolem
bylo procpat se k registračnímu stolku. Což jsme splnili celkem obstojně. Horší už bylo vepsat do pidi
kolonky název školy. Následně jsme obdrželi Evropskou unií schválený program a rozešli jsme se každý
jiným směrem. Pavel s Happym vyhledávali přednášky technické, Kiki se rozhodla ukořistit místa
na workshopech, Ivan zavítal mezi válečné zpravodaje a já s holkama jsme se šly mačkat mezi zájemce
o posluchačsky a čumilsky nejzajímavější diskuze. První z nich byla přednáška a diskuze s Robertem
Zárubou a jeho bývalým žákem, který o svém studiu nerad mluví, Tomášem Kohoutem. Jak už jména
naznačují, řeč byla o sportu – konkrétně o Letních Olympijských hrách v Londýně. Mluvilo se nejen
o výkonech komentátorů (televizních i těch rozhlasových), ale také o vysílacích právech, etice
komentování, o zázemí velkých sportovních akcí i přípravě na samotné komentování. Jen pro zajímavost:
Robert Záruba pracuje na přípravě poznámek na jeden hokejový zápas cca. 1 8 hodin. Neuvěřitelné, že?

Po dvouhodinové přednášce se nám povedlo (po vzoru
rozhlasových redaktorů, kteří se snaží bezprostředně po závodě
získat dojmy sportovců) ulovit Tomáše Kohouta. Jako správné
fanynky jsme se nechaly s mladým, velmi milým a
charismatickým komentátorem vyfotit. A také nám Tomáš
Kohout napsal malý vzkaz pro vás, čtenáři Ježíška a studenti
Jarošky. Nepřehlédněte jej (vpravo)!

V době polední přestávky jsme si všichni redaktoři
Ježíška společně prošli impozantní atrium rozlehlé budovy FSS.
Zde měly své stánky redakce známých i méně známých
periodik. Prezentovaly zde své tiskoviny, online deníky i j iné

projekty. Já jsem se naučila nové vychytávky ohledně sazby časopisů
a novin, takže je hodlám v příštím čísle uplatnit! Někteří z nás si
vyzkoušeli čtecí zařízení i prostředí televizního zpravodajství. Pavel s
Martinem jednou nahradí Jakuba Železného a Jolanu Voldánovou.
Začali jsme uvažovat o online vysílání Událostí Jarošky.. .

Po obědě jsme se ještě jednou vydali do přeplněné místnosti,
která během pěti minut doslova praskala ve švech, abychom
diskutovali s Jaromírem Bosákem.

Jaromír Bosák začal svou úvodní řeč slovy: „Já vás obdivuju, protože mě by sem.. . o třičtvrtě
na dvě v pátek.. . ve vašich letech na nějakou přednášku nikdo nedostal! “ Debatu vedla Barbora
Černošková, která si sice věděla rady s velkým množstvím dotazů, ale i tak jich ještě hodně zůstalo
nezodpovězených. Určitě by s panem Bosákem mohla taková diskuze trvat i několik hodin, neboť působil
jako člověk vstřícný, sdílný, zábavný a také nás přesvědčil o tom, že máme tu čest se skutečným mistrem
svého oboru. Ještě jsme pana Bosáka zdrželi na slovíčko a my holky (jako správné fanynky! ) jsme se
s ním vyfotily.

Multimediální den byl úžasnou zkušeností pro nás všechny. Snad nám získané zkušenosti budou
užitečné v budoucím působení. Rozhodně se těšíme, že si vyzkoušíme všechny profesionální vychytávky,
které jsme okoukali!

Atinka
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Multimediální den
Jakožto členka redakce školního časopisu jsem dostala možnost zúčastnit se Multimediálního dnu

na Fakultě SS Masarykovy univerzity v Brně. Vybrat si z rozsáhlého výběru přednášek bylo nesmírně těžké.
Nakonec jsem si vybrala „Jak napsat sportovní reportáž“ s přednášejícím Ondřejem Trunčkou. Myslela jsem si, že
o tuto přednášku bude velký zájem, tak jsem radši přišla dřív, protože počet míst byl omezený. Stihla jsem tedy jen
zkráceně přednášku o zdejší fakultě od pana Burgra. Když jsem přišla před učebnu, čekal mě šok. Nikde nikdo? Co
teď? Snad se přednáška nezrušila, či není v jiné učebně. Strategicky vyčkávám. Po chvilce přijde pán s tím, že
začátek bude posunutý o půl hodiny. Dobrá tedy. V 10 vstupuji do učebny. Sedí tam jen pan Trunečka. Nabízí mi, že
pokud nikdo nepřijde, že se mně bude věnovat individuálně nebo bych musela přej ít na přednášku pana Záruby,
Kohouta a Černoškové. Bohužel – bohudík přichází další zájemci a celkem nás je 7.

Pan Trunečka nám začíná povídat, proč online přenos vůbec vznikl. Je to tím, že každý televizní přenos má
autorská práva a koupit je a koupit přenos pro televizi je dost nákladné. Následně mluví o velice bojových
podmínkách pro reportéry – místo pro reportéry na utkání, malý rozhled na hřiště. Český reportér má oproti
zahraničním reportérům jednu velkou nevýhodu – nemá na svém místě žádnou kameru, televizi, která by mu ukázala
případné zpomalené záběry, či zlepšila pohled na hřiště – většinou redaktor ani nevidí na číslo na dresech. Poučuje
nás, co máme dělat v hlušších okamžicích – zaměření na diváky, trenéra, emoce … Na práci je nutné, abychom psali
všemi deseti a nesledovali obrazovku, psali bez překlepů a chyb, protože korekce není moc možná. Pouští nám
příklad hokejového zápasu.

Ukázka trvá necelé 2 minuty, kde mezitím vznikla šance na gól Pardubic, potyčky a naprosto nepřehledný
gól. Zaznamenat barvitě popis, srozumitelně a rychle je náročné. Musíme být rychlejší než čtenáři na diskuzích,
j inak si reportér vyrobí „faux – paux.“ Vyjmenovává pikantnosti ze své práce – na pekingských OH měl psát online
reportáž tenisového utkání Tomáše Berdycha. Berdych hrál tenkrát až na dvorci č. 1 4. Asi i díky vlhkému prostředí
panu Trunečkovi začala blbnout baterka a rychle se vybíjela. Poprosil tedy pořadatele, zdali si může nabít notebook.
Čínští pořadatelé byli neúprosní. Musel tedy o přestávce běžet do místnosti pro novináře, aby si dobil notebook a
mezitím pomocí telefonu volal do redakce a popisoval, co vidí.

Po úvodní části si sami zkoušíme napsat online přenos z fotbalu. Fotbal na popis má být prý lehčí. Pro mě
docela klišé, protože na fotbal se vůbec nedívám. Neznám pravidla fotbalu, takže se musím vyjadřovat dosti
nepřesně. I tak, jako nezkušenému pisálkovi se mi píše velmi obtížně. Chvilku se nic neděje, následuje 20 vteřin
nepřehledných situací, kdy balón léta ze strany na stranu a.. . gól. Dostáváme čas po stopnutí videa si své myšlenky
dopsat. Je zajímavé porovnávat texty s ostatními. Hlavní myšlenky zůstávají, avšak pozadí míváme často velmi
odlišné.

Ukázka toho, co jsem stihla zapsat já – 6. minuta utkání
„A teď se srazili Švancara s Dreksou a Švancara zůstává ležet na hřišti! Svíj í se bolestí. Přibíhají záchranáři a
odnáší Švancaru na nosítkách. Po krátké odmlce míč mají Olomoučtí. Trenér Brněnských se chystá střídat. A teď
sledujeme Švancaru, kulhá u postranní lajny, sundává si kapitánskou pásku a bude střídat.“

Kiki napsala své zážitky z workshopů, takže pokud máte zájem o studium žurnalistiky a práci v médiích či televizi
nebo rozhlase, přečtěte si to, ať víte „vo co go“.



Akt
Multimediálníden na FSS MU 17

Přednáška bohužel končí, pan Trunečka se s námi loučí a já se přesouvám na další přednášku
vedenou panem Tomáše Kohoutem „Sportovní rozhlasová reportáž nejen z fotbalového zápasu“
do místního rádiového studia. Přicházím opět na čas. V místnosti potkávám pouze pana Kohouta. Čeští
studenti asi mají ve zvyku chodit pozdě. Pan Kohout se mi osobně představuje.

Jsme jen ve třech. Nejprve nás zasvěcuje do obecné problematiky, je dosti podobná online
reportáži. Posléze hovoří o přípravě. Co vše bychom měli vědět? Stačí nám obyčejná tabulka se jmény,
kterou každý reportér dostává při vstupu na stadion? Ne. Reportéři musí vědět vše okolo – kdo je zraněný,
má červenou kartu, kdo je třeba benjamínek týmu, nejstarší… Příprava mu zabere cca. 8 hodin. Což prý
není extra moc oproti třeba Robertu Zárubovi, kterému příprava na 1 zápas trvá hodin 18. Dále mluví o
spojení se studiem, kde se dozvídá, kolik má minut na přenos. Čas je většinou přizpůsoben atraktivitě
utkání. Při hokejových extraligových zápasech, kde se točí 7 reportérů, říkají nejčastěj i 2 věci – skóre a
jednu větu o utkání.

Heslo rozhlasového reportéra?: „Mluv o tom, co vidíš.“

Následuje část praktická. Tomáš Kohout vytahuje záznam fotbalového utkání. Ajajaj . Stoj íme před
těžkým úkolem, musíme mluvit minutu bez zastavení o stavu utkání. Jsem první na řadě. Začínám
popisovat přihrávky, nestíhám sledovat který hráč si přihrál s kým, a pak nemůžu najít balón. :D Můj 2.
pokus už je lepší, jen jsem se stále občas zakoktávala. I tak si vysluhuji pochvalu. Je prý vidět, že si občas
nějaký hlasový přenos poslechnu. Na závěr posloucháme rozhlas různých národů, je sranda poslouchat
brazilský "sexy" fotbalový přenos.

Jsem ráda, že jsem se něčeho takovéhoto mohla zúčastnit a pokud se naskytne další příležitost, tak půjdu
zase.

kiki94

Tomáš Kohout komentuje mimo jiné také Tour de France,
o které tvrdí, že je to podobná "chuťovka" jako Velká
Pardubická... Stejné barvy dresů, které se liší pouze
barvou pruhu na rukávu, jsou oříškem i pro zkušeného
komentátora.

Bylo to super a na pátý ročník jdeme zas!
Na tom jsme se v redakci shodli
jednohlasně.
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Tipy na výlety
aneb podzimní putování

Když se nadechnete, cítíte podzim. Dýchá na nás odevšud. Z barevného listí, vůní vzduchu a
ranních mlh. Tak proč se nevydat do přírody?!

Na podzim je krásný každý les, ale doporučuji se zajít podívat na Babí lom. Listy jsou krásně
vybarvené a rozhled podzimní krajinou úchvatný. Babí lom patří do Drahanské vrchoviny a nachází se 1 3
km severně od Brna. Vrcholová část hřebenu spadá do spodnodevonského období. Celý hřeben je od roku
1980 přírodní rezervací. Na vrcholu stoj í rozhledna, ze které je vidět široko daleko. Nejkrásnější je ovšem
Babí lom při západu a východu slunce. Vrchol s rozhlednou nebývá v mlze, takže můžete vidět moře
mlhy osvětlené sluncem a jen sem tam nějaký kopec, kterému kouká vrchol.

Když se vám nebude chtít do přírody,
doporučuji navštívit aspoň aktuální výstavu
v Letohrádku Mitrovských v Brně. To nejlepší
z origami (pod záštitou Japonského
velvyslanectví) zde můžete navštívit 1 9. 9. - 24.
11 . 2012, od úterý do neděle 10 - 16 hod.
Více na http://www.letohradekbrno.cz/?idm=55

Všimli jste si někdy, jak krásnou atmosféru má
vinice?
Teď, když už je víno většinou posbírané, už vinice nevoní,
ale pestrobarevné listí j im dodává podzimního ducha.
Zajděte si na nějakou takovou vinici načerpat energii a
radost do života.

Posledním tipem bych vás ráda zavedla k Malešické
přehradě. Podzimní slunce odrážející se na hladině přehrady,
zbarvené listí a nádherně modré nebe. Okolo přehrady jsou
nádherné skalky a skaliska, na kterých se můžete usadit, nebo
pláže plné zvlněné trávy šumící ve větru. Jistě zde potkáte
spoustu rybářů snažících se ještě honem nachytat nějaké ryby
do zásoby nebo si jen užít krásné podzimní počasí.

Krásné podzimní chvilky přeje Lucka Šiprová
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Mumford & Sons  Babel
Je tomu teprve několik týdnů, kdy anglická kapela Mumford & Sons vydala své druhé studiové

album. Umělci se tentokrát rozhodli pro jméno, které v sobě nese až starozákonní konotace – Babel. Snad
by se dalo i tvrdit, že názvem, obalem a samozřejmě i svou hutnou hudbou reagují na zmatenost světa,
který připodobňují k modernímu Babylonu. Mumford & Sons se proslavili svým debutovým albem Sigh
No More z roku 2009, kdy jej ich pojetí folk rocku značně překvapilo hudební publikum a vyneslo kapelu
na výsluní společně s jej ich melancholickým, ale i optimisticky laděným zvukem folkových nástrojů.
Skupina se následně vydala na kontinuální turné, které trvalo téměř tři roky. Není divu, když sám
frontman kapely Marcus Mumford tvrdí, že hraní na živo je na celém jej ich hudebním podniku baví
nejvíc. Nové album je pokračováním jej ich klasického zvuku s lyrickými texty. Dalo by se však říci, že
Babel je energičtější, vážnější a bezpochyby vyzrálejší než jej ich prvotina. Stále však slyšíme typickou
klidně výbušnou poetiku indie folk rocku. Hlavním singlem alba je vynikající píseň I Will Wait se svým
příjemně nabíjej ícím zvukem. Dále za povšimnutí stoj í skladby Babel, Ghosts That We Knew a
melancholicky laděná Broken Crown. Všechny písně, kromě coveru The Boxer od Paula Simona, byly
zkomponovány členy skupiny.

Radim Lacina
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Na české hudební scéně se v současné době objevilo několik novinek.
Nejžhavější je od skupiny Kryštof - Inzerát. Jde o jednu z nejúspěšnějších
českých rockových kapel za posledních deset let. Album obsahuje duety
s J.Nohavicou, T. Klusem, ale i dalšími. Úžasné texty, které Richard Krajčo
vymýšlí můžeme znát například z filmu Bobule (píseň Atentát). Další novinkou
na českém trhu jsou alba Lucie Bílé - Modi a Karla Plíhala - Vzduchoprázdniny.

Ve světově hudbě je to nové album skupiny Kiss – Monster. Kiss je
rocková skupina, která vznikla v roce 1973 a prodala přes 100 milionů alb.
Monster je jej ich dvacáte album.

Světovým hitem je také nové album dýdžeje
Armina van Buurena universal religion chapter 6.

A kdo by si rád poslechl největší pecky, které
byly na prvních místech světových žebříčků? Pak je tu
ablum s názem Taneční liga 144, která obsahuje 21 hitů
od různých autorů. Můžeme tu najít Scootr, Mista, Nicki
Minaj a spoustu dalších.

Na závěr bych ráda uvedla poslední album skvělého zpěváka Nelsona
Freitase – My life. Nelson Freitas se jako mladý talent věnoval hip-hopu
později přešel na break dance a v současné době se věnuje výhradně zouku.
Jde o jeho 12 album a je nabyté energii. Oslovuje jak mladé tak i starší
generace. Hodí se k tanci i poslechu, i když osobně si myslím, že tahle hudba
nemůže nechat nikoho dlouho sedět.

Krásný poslech!
Lucka Šiprová



Helouvín

Když tak přemýšlím nad tímto svátkem, napadá mě, že asi není tak úplně typicky český, ne? Je to
trochu jako Valentýn. Čerstvý (no, možná už trochu oschlý) kus Anglie u nás v Česku. Samozřejmě
všichni ví, co se má dělat na Halloween. Vyřezávat „strašidelné“ lampičky z dýní, rozvěšovat si na dům
strašidýlka, vyřezat nějakou tu lampičku z dýně a na dveře si pověsit strašidýlko. Ano! Tohle všechno se
dá dělat na Helloween! A komu se nechce vyřezávat dýně? Vystrčte alespoň košíček plný dýní před dveře.
Vkusné a tak jednoduché! Koledovat prosím nechoďte. To by bylo divný.. . Zvláštní zvyk. Ale pojďme si
ještě rýpnout!

Slovo Halloween zní hezky. Tak proč ho všude nenapsat? Halloweenská party, halloweenské
recepty, halloweenské sušenky, kačenky, místenky, letenky, letáky, smetáky a toaletní papír? Ten taky.. .
Halloween najdete v reklamách, ve článcích na internetu. Slovo Halloween vzniklo ze zkratky anglického
„All- Hallows-eve“, tedy Předvečer všech svatých. Dokážete si představit takové „Podvečerní vší svaté
slevy“?

Šílenství končí 1 . listopadu. Lidé vyhazují shnilé dýně, rozteklé svíčky a výzdobu ukládají
na příští rok. Halloweenské recepty se uklízí spolu s výzdobou. Jen Halloween je totiž doba, kdy si nikdo
není ochoten přiznat, že něco jako dýňové sušenky nemůže být dobré. Rodiče seškrábují z oken
samolepky, co tam děti nalepily. Po Halloweenu není nikde ani stopy.

Možná až na ten toaletní papír. . .
Modrásek

Napříč Příční
Helouvín 21

Co se děje na Příční? Nižší gymnázium je blízko  a přece tak daleko! Děnína zdánlivě odloučeném pracovišti nám přiblíží prodloužená ruka Ježíška  naši mladítalenti a miniredaktoři.Možná jsou malí... ale hodně hlasití a rozhodně mají co říct!



Kudy kráčíš
Nechtělo se mi vůbec otevírat oči, protože jakmile jsem začala vnímat, přes víčka ke mně dolehlo

nezvykle moc světla, podobně jako když v létě zavřete oči před slunečním paprskem a vidíte oranžovou.
Nebylo mi vůbec pohodlně, ležela jsem na nějaké rovné chladné ploše, ne-li přímo na zemi, přesto jsem se
probudila víc svěží než se obvykle probouzím. Zatím se to zdálo všechno velmi zvláštní, a tak jsem se
rozhodla prozkoumat své okolí ještě dalšími smysly. Podlaha nebo snad deska, na které jsem se nacházela,
se mírně zachvívala v pravidelném rytmu, zároveň k mým uším doléhal tlumený dusot. Jinak bylo ticho.
Obojí mohlo být způsobené osobou pohybující se někde pode mnou nebo nade mnou. Jsem tedy v domě?
Ve vzduchu jsem necítila nic zvláštního, snad trochu prachu a pozůstatek výparů z nějakého jídla. To opět
nasvědčovalo domu. Nebylo mi ani teplo ani zima, senzory v kůži hlásaly pokojovou teplotu. Na jazyku
jsem cítila pachuť slin nashromážděných za dobu, co jsem spala. Rostla ve mně zvědavost. Že bych včera
usnula někde na půli cesty do koupelny? Ale moje hlava neobsahovala prakticky žádné vzpomínky týkající
se včerejška. A mé oblečení nevypovídalo o nějaké noční akci, která by mohla takový výpadek vysvětlit.
To mě zneklidnilo. Kde jsem? Má dosavadní nečinnost mě začínala dráždit. Rozhodla jsem se otevřít oči.

Viděla jsem bílo. Na zlomek vteřiny než jsem oči opět zavřela, protože nesly přechod do světlého
prostředí docela bolestivě. Párkrát jsem mrkla a potom se už jen udiveně rozhlížela kolem sebe. Byla jsem
překvapená. Nebylo tu nic. Opravdu jsem se nacházela v místnosti, ale sama a v naprosto prázdné. Někdo
se rozhodl kromě stěn natřít na bílo i podlahu, zatímco strop samotný evidentně nebyl dodělán a byl teprve
hrubě ohozen něčím, co zdola vypadalo jako omítka. Uprostřed místnosti trčel ze země shluk drátů
od elektřiny, v kratší stěně bylo zasazeno okno a ve stěně naproti rám dveří s mírně zvýšeným prahem.
Nebylo tu pro mě nic zajímavého, a tak jsem vstala a vydala se tím rámem ven. Otvor nevedl do haly,
nýbrž do další místnosti, která byla zařízena stejným způsobem. Bílá podlaha a nedodělaný strop, holé zdi
a uprostřed pár elektrických kabelů. Ale v jedné ze zdí už jsem tentokrát našla pootevřené dveře. Nahlédla
jsem jimi do dalšího pokoje a shledala ho opět velmi podobným a divným, což začínalo být poněkud
nudné. Posadila jsem se do dveří a přemýšlela. Kdo by maloval podlahy na bílo a liboval si v prázdných
místnostech? K čemu by mu takové místnosti byly dobré? Když jsou stropy nedodělané, proč nikde
nevidím stavební nepořádek? Málem jsem si zapomněla položit otázku, co tady vůbec dělám já. Po chvíli
jsem toho nechala, když jsem začala docházet k nesmyslným závěrům jako "Třeba tohle vlastní psychopat,
co se baví matením nicnetušících lidí" a uvědomila jsem si, že se odtud musím nějak dostat, protože dřív
nebo později dostanu hlad. Vzpomněla jsem si na zápach jídla, který jsem ucítila v první místnosti, ale pak
jsem usoudila, že i kdybych tu něco našla, asi bych se to neodvážila sníst. Další věcí, která mi vytanula
na mysli, byla osoba v dalším patře. Musí tu být přece někde dveře a za nimi schodiště, nebo jsme oba
odříznutí? Zvláštní, jak může člověk soucítit s někým, koho vůbec nezná.

Zachytila jsem se futer. To abych vstala a mohla pokračovat v cestě. Dalších pár místností mě opět
ničím nepřekvapilo. S prodlužující se dobou pobytu na tomhle divném místě jsem se přestala zabývat
jej ich vzhledem, ale soustředila jsem se pouze na hledání východu. Pokoje mi i tak byly něčím zvláštně
povědomé, ale označila jsem to za vedlejší produkt vzrůstaj ící touhy po něčem známém. Zrychlila jsem
chůzi a rozrazila další dvoje dveře. Nestihla jsem si ani všimnout, že se něco změnilo, když jsem uslyšela
tupý náraz a pocítila ostrou bolest na temeni hlavy. Omámeně jsem dosedla na zem a sevřela hlavu
v dlaních. Až komíhání obrazu před mýma očima trochu polevilo, vzhlédla jsem. Následovalo překvapení.
Při tom rozvlněném pohledu ke mně jakoby zdálky dolehlo pár poznatků. Praštila jsem se o mou vlastní
šatní skříň, kterou někdo přestěhoval sem. Do nového bytu. Asi můj přítel. Jsem v tom bytě tedy. Byla
jsem tu naposled, když to bylo všechno ještě rozkopané. Jo, dělníci a nepořádek. Bylo to tady. Promnula
jsem si temeno. Znovu jsem ustrnula, když ve mně zahlodal pocit, že mi nedošlo úplně všechno. Něco
základního tu nesedí. Nesedí. Ta skříň.. . Ta podlaha.. A.. . Za skříní jsem zahlédla čnít z podlahy svůj
křišťálový lustr.

Tenebrae
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Vždyť hercem je prakticky každý
Ohlédl jsem se do reflektorů, a poté odříkal to, co jsem měl určeno ve scénáři.
„... tak tedy, proč jsi přijel?“
Nastala trapná chvíle ticha, a všichni na jevišti v tu chvíli pochopili, že rytíř zapomněl svůj text a

že s tím hned někdo musí něco udělat. „Eh, doprovázím tady obchodní karavanu, a já jsem.. . jej ich
doprovod na nebezpečných cestách plných banditů a zlodějů.“ vysoukal ze sebe rychle a polovina
účinkujících si začala mnout obličeje a odvracet hlavy, aby nebyly vidět jej ich úšklebky.

Herci si za své povolání zvolili předstírat, že jsou někdo jiný, než ve skutečnosti jsou. Tráví čas
studiem charakterů, které hrají, a chovají se tak, jak je psáno ve scénáři. Cvičili správou artikulaci,
zásady hraní před obecenstvem, naučili se, jak předstírat smích a smutek. Ale jen na pódiu a ačkoliv to
vyzní zvláštně, nesnaží se hrát reálně. Každý by poznal hercem hranou postavu od člověka, kterého
vídáme na ulici. Divadelní charaktery nesmí být nudné, mají svůj vlastní příběh, svá osobitá gesta a své
emoce neskrývají a naopak často v jej ich vyjadřování přehánějí, aby byly vidět, na rozdíl od normálního
člověka, který se naopak často snaží své emoce skrývat před ostatními. A přestože jsou herec a obyčejný,
všední člověk zřejmě úplně jiní, mají pořád něco společného.

Obyčejní, všední lidé totiž svým způsobem taky hrají. Sice se nesnaží o to, aby byly jej ich postavy
kdovíjak nablýskané, famózní postavičky s pohnutou minulostí, ale svým způsobem hrají. Každý se
snaží o to, aby vystupoval před svými blízkými v tom nejlepším světle, a to vždy znamená něco jiného.
Je něco jiného dobře zapůsobit ve škole a něco jiného je zase třeba návštěva u příbuzných. Většina se
chová v takových situacích jinak, někteří méně, někteří více. V každé situaci, na každém místě a
především v každé společnosti se chováme jinak. A to je svým způsobem herectví, byť je to stejně tak i
přirozenost.

Ale setkáme se i s takovým hraním, které není úplně přirozené a není součástí osobnosti jako
takové. Lhaní a přetvářka je svým způsobem druh herectví, a byť někteří řeknou, že je to nesprávné,
skoro každý už někdy lhal. Přetváření a hraní si na někoho, kým ve skutečnosti nejsem, je taky celkem
časté, i když ne tolik.

Je to svým způsobem herectví, a každý z nás je také svým způsobem herec. Ale ne takový, jaký
stojí na divadelních prknech a každých pár měsíců mění svoji tvář. Máme pro každého různě pozměněnou
identitu – tak, jak se to zrovna hodí.

Předpověď počasí – pro obyčejný lidi
Dneska byla taková zima, jako když u nás doma nefungovalo v zimě topení. Digitální

teploměr sice ukazoval 21 °C, ale ve skutečnosti tam nemohlo být víc jak 13°C. A já doma jako
teplomilný člověk vždy udělám chytrou věc – zachumlám se do peřiny a nějak to přežiju. Ale
takový luxus lidi venku bohužel nemají, takže spěchají domů a reptaj í, že je j im zima.

Zrovna dneska začalo období podzim-zima, které já nazývám „ať už jsem
safra/konečně/krucipísek doma.“ To znamená, že je neustále zataženo, prší a zároveň sněží a fouká
nepříjemný pichlavý vítr. Lidově řečeno: kosa jak v p.. . echm. Sem tam vysvitne sluníčko, ale když
bude 5 až 0 stupňů a pocitová teplota někde v mínusu, pochybuji, že si ho někdo užije.

Doporučuji vzít si aspoň šálu, teda pokud se nechcete přidat do klubu šiřitelů bacilů a
znepřátelit si tím prof. Kučerovou. Každopádně přeji štěstí všem teplomilným (nebo snad
termofilním?), prostě zimu nesnášejícím spolužákům a učitelům, protože nastává jej ich nejhorší
období v roce.
A až půjdete ráno do školy, pozor na náledí!

Černobílé leporelo



Moucha v pekle
Zrovna zvonilo na pátou hodinu, když se ozvalo velké puf, okolo se objevil mrak dýmu a já

nevěděla, co se děje. Jestli to zase nějaký vtípek těch zpropadených kvartánů, tak za to krutě zaplatí,
pomyslela jsem si, ale když se kouř trochu rozplynul, pochopila jsem, že tohle asi nebude vtip nějakého
studenta. Z velké dálky byl slyšet hlasitý, zlověstný smích, byla jsem v nějaké obrovské jeskyni a okolo
mě syčely a prskaly plameny. Bylo to jako ve snu. Za mnou se ale ozvalo hlasité zabzučení.
„Další zbloudilec, co se nedokáže k lidem okolo sebe chovat trochu s úctou a respektem?“
Otočila jsem se, ale nikdo tam nebyl. Jenom kolem mě létala moucha.. .
„Ano, jsem moucha. Co jiného jsi čekala? Jo promiň, ty seš tu nová. Vítej v pekle.“
Moucha mi přistála na prstu a koukala na mě. Podívala jsem se na ni zblízka, potom trochu z dálky, a
nakonec jsem usoudila, že mi ti studenti museli něco nasypat do pití za ty pětky, co jsem jim včera rozdala
při písemce. Rozhlédla jsem se kolem sebe a potom se podívala na mouchu.
„Trochu šok, že? Když jsem se tady objevila já, tak.. .“
Plesk. Zabila jsem imaginární mouchu. Mouchy přece nemluví, nemluvily a nikdy mluvit nebudou.
To je přece pitomost. Ale když jsem ruku zvedla, moucha zamávala křídly a vztekle zabzučela.

Napříč Příční
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„Hráblo ti, nebo co?! Kdybych žila, mohlas mě zabít. . . och. Tys mě chtěla zabít! “
Pootevřela jsem pusu a byla zticha. Tohle je absolutně nemožné. Nesmrtelná mluvící moucha. Nemožné.
Moucha si zatím mluvila pro sebe něco o těch zatracených lidech, že nechtěla uvěřit svým kamarádkám
tomu, že by byli lidé takoví vrazi, ale teď že už to vidí černé na bílém.
„No, nebudu ti odporovat. Jestli si chceš jedinou společnost v celém tomhle sektoru znepřátelit,
mě to nevadí! Ale až budeš samotou dočista šílet, tak si vzpomeň, že jsme kdysi mohly být
kamarádky.“
Dobře. Kdybych čistě teoreticky předpokládala, že peklo existuje a já se v něm právě nacházím, pak bych
si měla udělat společnost. Koneckonců, i kdyby to celé bylo jenom sen, tak tím nic nezkazím, ne?
Moucha odlétá.
„Moucho, počkej ! “
Moucha přiletěla zpátky.
„Ano, vrahu?!“



„No.. . já se ti omlouvám za to, co jsem ti udělala. Byla jsem zmatená a nevěděla jsem, kde to jsem. A
mouchy v reálu nemluví, takže jsi mě celkem vyděsila.“
„Promiň. Už jsem tady dlouho, tak jsem na něco takového nepomyslela.“
„Jo, to chápu. Ale teď mě napadá, jestliže je tohle peklo a ty jsi mrtvá, co tady potom dělám já?“
„Dostala jste infarkt, když jste kontrolovala písemku Mirka Svobody z primy. A v pekle jste kvůli tomu,
jak jste byla zlá a přísná na své studenty.“
„Ale oni si to zasloužili! “
„No, to je problém každého, kdo se sem dostal. Úhel pohledu. Vy jste nešla na pedagogiku kvůli touze
vzdělávat a rozdávat vědomosti, ani kvůli dětem. Vy jste se stala učitelkou kvůli šanci peskovat a
psychicky týrat lidi. Dávala jste svým studentům písemky na neprobrané učivo a domácích úkolů
tolik, že by to v daném čase nezvládnul ani vysokoškolský profesor z daného oboru.“

Když jsem se nad tím zamyslela, moucha měla pravdu. Skutečně jsem byla oproti mým
kolegyním moc přísná, a skutečně si občas někteří drzí studenti stěžovali, že je v písemce učivo, o kterém
se neučili zhola nic. Studenti mě neskutečně vytáčeli, a přitom proto ani nemusel být žádný důvod.
Najednou jsem se nad sebou zastyděla a chtěla jsem všechno vrátit zpátky.
„Moucho, a nemůžu se vrátit zpátky a být hodnější?“
Přistála mi znovu na ruce a poškrábala se po hlavě. Potom řekla: „Můžeš to zkusit, ale pamatuj ,
že jestli hodnější nebudeš, budeš se vařit v tamtěch kotlích.“

A tak se znovu celé peklo zahalil kouř, ozvalo se velké puf a já byla ve své třídě, kde jsem učila
češtinu. Podívala jsem se do těch zoufalých tváří, které se ještě narychlo něco učily ze sešitů
očekávaje test nebo zkoušení. A já j im řekla, že dnes už žádné zkoušení nebude.

I. s kravatou

Napříč Příční
Moucha v pekle, Všimnou si nás vůbec? 25

Všimnou si nás vůbec?
Stává se to zřídkakdy, ale pokud se to stane je to opravdu zvláštní setkání. Každému z nás se už

určitě někdy stalo, že potkal na ulici, v trolejbuse, v obchodě nebo dokonce i v kině jednoho ze svých
učitelů. Nastává problematická situace, jak se zachovat? Pozdravit nebo ignorovat? Když totiž pozdravíte
může se stát hned několik věcí. Mohou vám pozdrav přímo slovně oplatit, většinou ale pouze pokývnou
hlavou a dále vás ignorují. Další možností co dělat je, že nepozdravíte přímo, a stejně jako to většinou
dělaj í oni pokývnout hlavou. Na něco takového očekávejte od učitele přesně tu samou reakci. Poslední
možností, která je také využívána nejčastěj i, je, že učitele zcela ignorujete. Většinou tím totiž nic
nezkazíte a v případě, že vás pozdraví on, není nic jednoduššího, než pozdrav slušně oplatit. Při těchto
setkáních nás učitelé ovšem téměř vždy absolutně ignorují,a kolikrát neodpoví ani na pozdrav.

Proč? Stydí se za to, že nás znají? Nemají na nás náladu? A nebo si nás nějakým zvláštním řízením
osudu doopravdy vůbec nevšimnou? Ať tak či tak, v případě pozdravu se vystavujeme nebezpečí, že nás
učitel i přes náš pokus o pozdrav bude ignorovat a my budeme za idiota (idiot = nepříliš inteligentní
člověk). Proto je velice výhodné učitele skutečně ignorovat se vším všudy. Jediné riziko, kterému se
vystavujeme, je ovšem to, že nás (a to už se mi stalo) napomenou, že jsme je nepozdravili. Proto je zřejmě
nejlepší a nejvýhodnější (ovšem málo praktikovanou) metodou jen zlehka pokývnout hlavou na znamení
pozdravu. Ať už nyní učitel udělá cokoli, nemůže vás napomenout. Klidně vás může pozdravit a v případě
ignorace si lehkého pokývnutí stejně nikdo nevšimne.

Petržel496



Kopaná
Naše škola skončila j iž ve skupině, když v penaltovém rozstřelu nestačila na Střední průmyslovou školu
stavební na Kudelové.

Přespolní běh
3.října se naše škola zúčastnila přespolního běhu, který se každoročně koná nedaleko naší školy
v Lužánkách.
V kategorii V. doběhl na skvělém druhém místě J. Hruška v čase 16:06. V pořadí škol kluci zvítězili a
postupují do krajského kola.

Sport
Výsledky 26

V kategorii dívek si doběhla pro vítězství suverénně Tereza Tůmová! V celkovém součtu děvčata skočila 5.

Corny cup

V kategorii dívek naše škola skončila na 7. místě s 5529 body.

Jak se běhá na Jarošce?
Ježíšek to ví a přináší vám aktuální úspěchy našich sportovců!
Příští Mistr světa AMOLETA (Aktivní Multi-sportovec Ovládající Lehké Eventuelně Těžké Aktivity)
bude určitě Jarošák!



Sport
Výsledky 27

V kategorii chlapců jsme skončili na nepopulárním bramborovém místě.

Stolní tenis
Naši stolní tenisté dokázali v krajském kole vybojovat 2. místo ve složení Trávníček (3.D), Kozubík (3.A),
Král (4.A) a Rýdl (1 .D)

Tento měsíc nás čeká přebor v plavání.
Sportovní rubrikou s vámi proběhla kiki94

Ilustrační obrázek: http://fitturtle.blogspot.cz



Epigram
Epigram je dobrá škola
moudrým slouží k potěše
Když se ale dotkne vola
je hned oheň na střeše

(Petr Musílek  Epigramy)

Žert(n)oviny
Epigramy 28

Komunální politik
Městský radní běduje, jak ho drtí
stát
Zatímco se rozrůstá městský
aparát
Ústy by nám ubrat chtěl
z poplatků a daní
V reálu však znáš ho jen
s napřaženou dlaní

(Petr Musílek  Epigramy)

Počty
Dvě a dvě jsou vždycky čtyři
matematik říká
Jinak ale počty vnímá
česká politika
Odjakživa vážilo v ní
kdo že ten soud prones
A i když se doby mění
platí to až dodnes

(Petr Musílek  Epigramy)

K výročí sláva, hezké řeči.
Samá chvála v trpké křeči.
Proč místo slov nedáte nám
jméno?
A čí? Třeba Milanovo …

(Petr Steindl)



Jednou takhle vtrhne naštvaná a zuřivá derivace
do hospody, kam chodívaj funkce.. .Polynomy rychle
vypadnou, ostatni funkce taky dostanou strach a radši se
klidí z cesty, jen e^x tam zůstane sedět. . . Popíj í pivo a ani
se nehne. Derivace se rozcili a zarve: "A co ty, ty se mě
nebojíš?" No, a e^x v klidu prohlasi. . "Já jsem přece e^x,
samozřejmě že se tě nebojím." Ale derivaci to vůbec
nerozhází. Popojde blíž, pomalu vezme židli a přisedne si
k e^x, pak prohlásí: "No jo, jenomže já jsem dneska
nasraná a derivuju podle y ! ! ! ! "

Koutek matematického humoru
(aneb vtipy, které má Atinka

právo nechápat)

Co dostanete, když přidáte ke dvěma
jabkům tři jabka?
Středoškolský matematický problém!

Jaký je rozdíl mezi matematikem a
filosofem?
Matematik potřebuje pouze papír,
tužku a odpadkový koš - filosof si
vystačí i bez koše...

Jaký je rozdíl mezi diplomovaným
matematikem a velkou pizzou?
Velká pizza dokáže nasytit čtyřčlennou
rodinu.. .

Šéfkuchař úkoluje učně: "Vezmi
dvě třetiny vody, třetinu šlehačky,
třetinu vývaru..."
učeň: "Ale to už jsou čtyři
třetiny!"
"No - tak si vem větší hrnec!"

Q: What does a mathematician present
to his fiancée when he wants to
propose?
A: A polynomial ring!

"To manželství profesora matematiky
se prý rozpadá."
"Není divu - on je přes vědecké
výpočty - a ona je nevypočitatelná!"

Učitel: "Kdo mi řekne kolik je 7 krát 6?"
Student: "42! "
Učitel: "Správně! - A kdo mi řekne,
kolik je 6 krát 7?"
Stejný student: "24! "

Co říká nula osmičce?
Super opasek!
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Pod jabloní v listí
ježek brýle čistí
by do dalšího roku
ušetřil pár kroků

A než přes rok zas
břímě svoje přenese
spálí ho první mráz
při koulení po lese

by zas v podzim v listí pad
zimním spánkem moh' usínat

Öjda a celá redakce přejí všechno nejlepší!

Medvěd veze ježka na motorce.
Medvěd stále zrychluje a ptá se ježka:
"Bojíš se?"
"Nebojím," odpoví hrdinsky ježek.
Na druhý den si to vymění a když se
motorka řítí 1 50-ti kilometrovou rychlostí,
ptá se ježek medvěda:
"Bojíš se?"
"Nebojím," odpoví medvěd.
"Ale to bys měl, protože já nedosáhnu
na brzdy! "

Ježčí desatero
1 .Odpočinek je půl zdraví.

2.Co nemusíš udělat dnes, odlož na pozítří a

získáš den volna.

3 .Věc, která se do deseti dnů nevyřeší sama,

nezasluhuje dále tvoji pozornost.

4.To, že pracují j iní, ještě neznamená, že máš

pracovat i ty.

5.Ztracenou chuť do práce nikdy nehledej !

6.Kdo nic nedělá, nic nezkazí.

7.K práci se vždy stav tak, aby si i ostatní

měli kam stoupnout.

8.Pokud ti slabě platí, nemůžeš silně

pracovat.

9.Pracoviště není hospoda. Proto se tam

nezdržuj celý den.

10.Práce se neboj a klidně si k ní i lehni.
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Co žere Gilberta Grapea?

Termíny
Furt se honím jak blbec, nic nestíhám. To ňákej ten protokol nepočká tejden? A písemka z dějáku? To
taky nemusí být hned.. . Moje nový heslo je jednoduchý: Až to bude, tak to bude. Já se přece nezblázním.

Němina
Gůten tág, zect ojch! Fíha. Kolikrát si říkám, že to je vlastně jediná věta, kterou umim.. . Ne, počkat!
Ještě umím udělat cvičení 1 3 na straně 126. A popsat náš barák. Už se těším, až budu Němčourovi
vykládat, že máme kuchyň a dvě koupelny. To se bude divit.

TŮDŮDŮŮŮ!!! Vyslechněte si prosím následující hlášení školního rozhlasu...
Fuj , to jsem se lek'! Ne jednou, ne dvakrát - pokaždý. Pokaždý mi to vystřelí duši z toho mýho nebohýho
spícího těla. Zvlášť v němině.

Co žere Gilbert Grape?

Ty krásný a čistý školní záchody
Papírový ručníky.. . mýdlo.. . toaleťák.. . To je servis! Užijte si to, protože je to jen asi třikrát ročně.
Na Vánoce, den otevřených dveří a v maturitním týdnu.. .

Cvičný požární poplach
Jít o hoďku dřív domů? Super, ne? Navíc je ta evakuace velmi zábavná. Někteří profesoři pobíhaj ' a
šermujou rukama, j iní to berou celkem flegmaticky. Takový požární cvičení je blbý jenom pro druhý a
pátý patro, protože při minulým cvičení se zjistilo, že se s nima nepočítá. Tak by mě zajímalo, jestli by
fakt uhořeli, kdyby něco laplo vod kahanu v labinách (což je někdy docela pravděpodobný, jak to tak
sleduju). Se ztrátama v řadách matfyzáků se počítá, páč ti se dokonce ani neobtěžovali opustit
rozpočítanou rovnici a klidně dál debatovali nad možným řešením.

Ten supr pocit, když už konečně můžete prchnout
Poslední zazvonění. . . A jak by řekli (moji oblíbení) Němci: AufWiedersehen!

Kluk - černé vlasy, tmavě zelené oči, 1 7 let, výška zhruba 173 cm, hmotnost 76 kg.
Poznávací znamení: sluchátka a nezaujatý výraz.

Potřebujeme někoho, kdo bude jako my. Normálně nenormálního studenta Jarošky. Zkrátka někoho, kdo se
vyzná a umí v tom chodit. A tady je. Jmenuje se Gilbert Grape. Na těchto stránkách najdete věci, které Gilbert
nesnáší, miluje i ty, před kterými varuje. Běžte v jeho stopách a (snad) projdete. Nejen Jaroškou, ale i normálně
nenormálním životem teenagera.
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Je jako my. Středoškolák, možná trochu flákač. A jmenuje se Gilbert. Gilbert Grape.

Zdá se, že i on má opravdu hodně práce s povinnou četbou.

Asi se tím bude muset prokousat. . .

Píše a kreslí Týnka
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