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A je to tady! Konečně se vám, milí čtenáři,
dostává do rukou vánoční číslo Ježíška. Říkáte si, že
bude o Vánocích, stromku, dárcích, cukroví, jmelí,
tradicích a o tom, že by se měli mít všichni rádi? Ne tak
docela. Existuje mnoho skupin lidí, kteří mají různé
názory na Vánoce a příchod dalšího roku. I tady
v redakci se skrývají odpůrci vánočního klišé, falešného
štěstí a všeho toho bláznění kolem dokola. Pak jsou tu
milovníci těch úžasných společných okamžiků, které
prožívají se svými nejbližšími. Tito lidé pobíhají a
s úsměvem volají na všechny „Veselé Vánoce!“
Za normálních okolností by je pravděpodobně zavřeli
do blázince, ale když jsou ty Vánoce, tak se pokřikování
na cizí lidi stává normálním. A pak jsou tu lidé, kterým je
to vše úplně jedno.
V redakci Ježíška jsou zastoupeny snad všechny
tyto skupiny, což výrazně ovlivnilo tvář časopisu. Když
jsme přišli na to, že se neshodneme, řekli jsme si, že se
nebudeme přece hádat. A tak si každý napsal přesně to,
co chtěl a uznal za vhodné. Na jedné věci jsme se ovšem
přece jen shodli – Vánoce jsou zneužívány nenažranými
obchodními řetězci a komercí. A to se nám nelíbí, to nám
přijde hnusné.
Když je řeč o nějaké té komerčnosti, v minulém
čísle jsme psali o tom, jak jsme zavítali na Multimediální
den. Naučili jsme se spoustu hezkých věcí. A mezi nimi
i to, že v časopisech, novinách a masmédiích obecně se
točí spousta peněz z reklamy. Pochopitelné, jistě. Došlo
nám, že našemu časopisu tento charakteristický rys
seriózních deníků chybí. Je nám líto, že si nemůžeme
dovolit opravdovou a dobře placenou reklamu – na to je
náš občasník příliš malý. Taky nechceme pumpovat
zchudlé školství. Aby však Ježíšek nebyl o nic ochuzen,
vymysleli jsme si inzerci vlastní. Neplacenou
a propagující fiktivní produkty, ale na úrovni reálných a
nákladných reklam.
Vánoce byly pro nás, redaktory, tvrdým oříškem.
Tentokrát byla naše tvůrčí práce složitější než obvykle.
Získali jsme pro vás naprosto jedinečného hosta, kterého
jsme vyzpovídali. Zazpívali jsme si se školním sborem
Jaroš. Pátrali jsme mezi vámi. Chtěli jsme vám přinést
něco nového, neotřelého, exkluzivního... Zvládli jsme
to? Čtěte dál, přelouskejte toto číslo a posuďte sami.
Atinka

Zrcadlo
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Slovo měsíce:
Všechny zoufalé třídy před zkoušením
z naprosto libovolného předmětu...
„ Ale pane profesore/paní profesorko,
KDYŽ JSOU TY VÁNOCÉÉÉ... “

Zrcadlo
Očima studenta
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Škola života

Sedím s tužkou v ruce a přemýšlím.

Píše se rok 2006 a já sedím v obrovské neznámé škole, která je aspoň dvakrát větší než ta, do které chodím.
A protože ji všichni doporučují a navíc to tam není od mého domova moc daleko, chtěl bych tam chodit. Mám šanci
-stačí napsat ty divný testy plný nesmyslných otázek. „Mezi kterou dvojicí slov je stejný vztah jako mezi slovy
ZAHRADA  PLOT?“ Že by „balík – obal“? Co to je za písmeno? D. Číslo otázky? 17. Tak tady je sedmnáctý
řádek a... čtvrtý sloupec. Ne, vedle. Počkat, co to bylo za písmeno?
Nějakým zázrakem se mi přijímačky podařilo udělat, takže jsem nakonec začátkem září téhož roku už
nemířil do své malé školy, ale... ne, do té velké a pěkné ještě ne. Co nikdo nezdůraznil, je fakt, že první čtyři roky
osmiletého studia probíhají na odlehlé budově na ulici Příční. Samozřejmě, že uznávám právo menšin
na praktikování svých kulturních zvyků tak, jak nás to učí ve škole, ale říkejte to těm, kterým cestou ze školy ubyla
peněženka či přibyla nějaká ta modřina. A jestli jsou to čtyři na jednoho nebo čtyři na čtyři je už celkem jedno, když
průměrná výška jedné skupinky je o hlavu až dvě větší... Co se dá dělat. Člověk si zvykne a navzdory školnímu
řádu*[1] se vyzbrojí nebo vymyslí taktiku, jak nepřijít ani o peníze, ani o zdraví. Léta plynula a bylo to fajn – byly
předměty, který jsem měl radši a který trochu míň, ale většinou jsem si uvědomoval, že jsou to vesměs užitečné
znalosti.
Uplynuly čtyři roky a konečně – konečně ta obrovská budova, na kterou jsem se tolik těšil a kterou jsem si
za tu dobu mohl prohlížet jen při výletech na hodiny informatiky! Ale... počkat, nebývala větší? Neubourali patro?
Kolik jich je? První, druhé, třetí, .... čtvrté..... (uf!).... páté. (Pěkné patro, snad tady budeme mít nějakou hodinu.)
První rok byl tak trochu na zkušenou, my neznali učitele, učitelé neznali nás, ztráceli jsme se cestou
na záchod – byli jsme sice z Příční zvyklí na dvě schodiště, ale přece jen těch pater nebylo tolik. Snažili jsme se
zapamatovat si rozvrh, kde je která třída, který učitel zkouší a kam je třeba se učit – učitelé se snažili zapamatovat
si naše jména. Měsíce míjely a zase to bylo fajn, bylo to nové, a jakmile jsme si zvykli na to, že máme chemii
v biologii a zemák vedle dějepisu, všechno plynulo takřka přirozeným způsobem.
Pak přišel druhý ročník – to už jsme všechno znali, někteří se naučili i zacházet s kopírkou a někteří přestali
chodit na obědy. Překvapilo nás, že jsme na některé předměty dostali nové učitele – ale co, změna je život, navíc si
nás zase nepamatovali, my je, a zase to bylo „na rozjezd“. Těšili jsme se do hodin učitelů, které jsme si stihli
oblíbit, i k těm, které jsme si ještě nestihli znechutit. U těch prvních jsme už věděli, jak to chodí, a u těch druhých
jsme si užívali „ochranné lhůty“ a na otázku „Brali jste to a to?“ vždy odpovídali „Ne, pane profesore“. Zase to
bylo nové a zase to bylo fajn.
A už je tu třetí ročník. Nové učitele jsme dostali pouze v takzvaně „volitelných“ předmětech. (upřímně,
když vám ekonomika nic neříká a latinsky neumíte ani slovo, co zvolíte?) A tam už se na žádný „rozjezd“ nehraje.
Ostatní učitelé uznali, že už jsme velcí a na školu docházíme dostatečně dlouho na to, abychom si ještě potřebovali
opravovat známky a užívat takové řady výhod, jakou nám dosud poskytovali. Kdo nepsal písemku, musí se sám
domluvit na další, těžší verzi. Že byl nemocný a nemohl přijít? Koho to zajímá? Proč jste se nenaučil na zkoušení?
Píšete dneska tři písemky? Ale můj předmět je přece nejdůležitější! Za pět, sedněte si. A takové hodnocení mezi
čtyřmi známkami za pololetí s průměrem hodně zamává. Jak to, že není smazaná tabule? Tak si vytáhněte papíry 
do pravého horního rohu jméno, příjmení, třída... Není smazaná, protože obě „služby“ chybí. Co člověk nadělá.
Může se utěšovat snad jen tím, že to rýsování nestihli ani spolužáci, co si zvolili deskriptivu.
Svou školu bych nikdy veřejně nepomlouval, protože si uvědomuji, že má spoustu světlých stránek – jsem
rád za tu spoustu kantorů, kteří mě učili nebo učí, za hromadu vědomostí a zážitků, které si ze svého studia odnesu.
Ale tento školní rok je pro mě zatím velkým zklamáním – v učitele, ve školu, v tu velkou budovu vůbec.
Uvidíme, co přinese čtvrťák...
* [1] Jen taková malá technická: četli jste důsledně školní řád? http://www.jaroska.cz/files/skolnirad.pdf
§ 5, odstavec 3
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Dva velké projekty, které nám přináší školní parlament, nás čekají už v prosinci.
Pokud máte zájem zúčastnit se Modelového zasedání Rady EU, rozhodně neváhejte a přihlášky posílejte
ihned. Místa jsou omezena podobně jako v Radě EU! Loni měla akce velkou účast, tak se poptejte
zúčastněných nebo přímo Radima Laciny. A pokud se vám nechce do politiky, můžete po vyučování
vyrazit na nějakou dobrou akci...
Ve škole

Za školou

Modelové zasedání Rady EU
O co se jedná? Přestože název akce je poněkud
moc oficiálně znějící, určitě nad účastí
zauvažujte! Jedná se o druhý ročník projektu
Školního parlamentu, ve kterém máte příležitost
si ve vyučovací době hrát na ministry dopravy
Evropské unie. Projekt vás má poučit
interaktivní formou o tom, jak to probíhá
v nejvyšších patrech evropské politiky. Letošní
téma je zavedení nulové tolerance alkoholu
u řidičů. Každý student reprezentuje jeden stát,
ke kterému dostane propozice s názory své
země, které musí zastávat. Akce se uskuteční
během posledního týdne před Vánocemi.
Pokud máte zájem, pište na mail:
radlacina@gmail.com

Heda Gablerová
Buranteatr, KC Stadion
18.12. Úterý, 19:30
„Vy totiž nejste šťastná, v tom je ten problém.“
Dobré recenze, vždy plno. Rezervujte!

Studentské prezidentské volby 201 2
11 . a 1 2. prosince
Opět máte možnost vyzkoušet si, jaké to je
rozhodovat o našich volených zástupcích.
Tentokrát Člověk v tísni připravil simulované
volby na první prezidentskou volbu občany
v historii naší země. Budete v podstatě prvními,
kdo bude volit našeho nového prezidenta!
Nemyslete si, váš hlas něco znamená – výsledky
slouží jako průzkum a ten je rozebírán
na předních stranách novin! Přijďte
11. a 12. prosince vhodit svůj hlas do urny!

Asonance - Vánoční koncert
KC Semilasso
19.12. Středa, 20:00
250 kaček v předprodeji, 290 na místě.
Předprodej v podchodu na Hlavasu, Nádražní 1
(CK Kudrna).
Přednáška Dream big
FN u sv. Anny, Pekařská 53
20.12. Čtvrtek, 10:00
Přednáška s MUDr. Tomášem Konečným M.D.
Česká mše vánoční
Alfapasáž
23.12. Neděle
Vánoční koncert v Alfapasáži - vstup zdarma.
Novoroční krmení zvířat
ZOO Brno
1.1. Úterý 9:00-15:00
+ pro příznivce tance
tančírna Babylon
Každý týden v pátek a sobotu od 18.00, Stadion
Sledujte web nebo stránky na facebooku, někdy
dochází ke změnám v programu!
http://www.facebook.com/babylonparties
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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?

Zpráva o záchodové zpovědi

Nedávno jsem si na toaletě ve čtvrtém patře všiml nenápadného nápisu. Jeho sdělení mě značně
zděsilo a vystrašilo. Skutečnost, že tento čmrkanec vidělo alespoň jednou během svého pobytu zde celé
mužské osazenstvo Jarošky, mne nahnala ještě větší strach o duševní integritu nás všech. Nápis totiž
odhaluje pravdu v celé její syrové podobě, což by mnohým mohlo způsobit značné psychické problémy.
Proto jsem se rozhodl, že těm, které nápis hořce zasáhl, nabídnu terapii za pomoci tohoto článku. Onen
nápis zní: „Už Jarošku nezvládám.“
Jak se vždycky v terapii má, začínám i já něčím čistě pozitivním. První věc, kterou si musíte
uvědomit, když vás tato věta poprvé zasáhne a vy s hrůzou zjistíte, že Jarošku též nezvládáte, je
skutečnost, že v tom evidentně nejste namočeni sami. Jen pomyslete na to, kolik studentů už bylo
vyhozeno ze školy za celou její historii. Například i Karel Čapek považoval naše gymnázium za příliš
těžké na studium. Pravdou bohužel je, že se známým spisovatelem se budete srovnávat těžko, protože
tehdy jsme ještě nebyli hnízdem matematiků. Navíc, kdybyste studovali například v časech jeho největší
spisovatelské slávy, vašimi největšími nočními můrami by byla zkouška z latiny, zkoušení ze starořečtiny
a Hitler. Co všichni ti dobří lidé, kterým u nás ukončili studijní poměr, po svém fiasku zde dělali? Bohužel
to ve většině případů vůbec nevíme, protože člověk, který nedokončí ani střední vzdělání, se určitě vrhne
na dráhu bohémského, nebo ještě hůř, uměleckého života. Mohu vám však s radostí oznámit, že je vaší
nejslabší stránkou matematika, máte už zajištěné celkem dobré pracovní místo v Praze. Jak to vypadá
podle posledních zpráv o prezidentských volbách, na ministerstvu vnitra všichni, kteří měli nějaké spojení
s výpočtem neplatných podpisů na kandidátských peticích, propadali stabilně z matematiky. Pokud tedy
chcete pracovat pro naši krásnou vlast a být dobře placeni ze státních peněz, brnkněte plukovníku
Kubicemu!
Nyní se však obávám, že musím přejít k nepříjemnějším záležitostem, protože ono malé graffiti
není na zdi osamoceno. Vyskytuje se vedle něj i očividně jiným písmem připsané „GTFO“, které, milí
čtenáři, určitě znáte. Musím tedy konstatovat, že na škole nevidíme rádi neúspěch a možná i hloupost.
Sice netuším, zda-li onen komentář nemohl vyrobit nějaký ulevující si profesor ve švarné náladě, nebo
naopak, jestli to není dílko někoho, který se tímto způsobem chtěl vyrovnat se skutečností, že i on sám
na Jarošce propadá, ale co vím dozajista, je smutná pravda o našem elitářství a neúctě k neschopnosti
k druhým. Copak oni za to mohou, že jim příroda nenadělila dostatečné schopnosti k absolvování Jarošky.
Proto se omlouvám všem, kteří by se tímto cítili dotčeni. Zároveň však vám, lidem, kteří cítíte, že gympl
nezvládáte, musím říct, abyste už konečně z téhle školy vypadli!
(Nějak se vám, čtenářům, kteří na Jarošce zůstáváte, podbízet musím, ne?)

Zrcadlo
Akce & reakce - Vánoce
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Vánoční nadílka

Ty doby, kdy byly Vánoce svátkem klidu, míru, pokoje, lásky a rodiny, jsou dávno pryč. Dnes jsou
Vánoce maratonem nákupních honiček, výstavou reklamních letáků a oslavou komerce. Ale nikdo z nás
se tomu nediví. Vlastně to ani nikomu pořádně nevadí. Inu, jaký si to uděláš – takový to máš. Ti, kdož
mají silnou vůli, unikají rafinovaným obchodním trikům a vyhýbají se nákupním galeriím. Ti ostatní
zběsile nakupují a rozbíjejí prasátka s našetřenými úsporami.
My sice Ježíšek nejsme, ale letos budeme nadělovat taky. Máte-li vaše prasátko málo vykrmené,
zkuste si zasoutěžit s námi! Připravili jsme pro vás krátký kvíz (a takový malý marketingový tah, se
kterým nám můžete pomoci a výrazně tak postoupit v žebříčku soutěžících), ale vyplnit jej můžete pouze
online na našich stránkách a na Facebooku. Cenu obdrží první tři soutěžící s nejvyšším počtem bodů a ty
kontaktujeme ještě před příchodem Ježíška na Štědrý den. Proto neváhejte, soutěž trvá jen týden!
Tak nás v redakci napadlo, že by bylo možná pěkné, kdyby se taky nějaký ten Ježíšek z MŠMT
plácnul přes kapsu a přinesl nám, studentům a profesorům Jarošky, něco pěkného do školy. To aby se nám
tady lépe studovalo, učilo a pracovalo. Ale co? Na to jsme se zeptali právě vás.
Atinka

Ankteta: Vánoce a dárečky
Aktuální otázky: Co by měl (z fondů EU a dotací do školství) Ježíšek přinést Jarošce?
Michal (VG):
Výtah pro všechny!

Filip (NG):
Interaktivní tabuli.

pan profesor Nečas:
Neměl by investovat do věcí, ale
do lidí...

paní profesorka Zubíčková:
Nám kantorům? Asi chuť do práce.

Otázky položil Pavel

Inzerce

Akt
Koulování

8

Koulování

První letošní sníh přinesl studentům mnoho radosti a paní profesorce Markové pravděpodobně
depresi. (Sama prohlásila během jedné opravdu vydatné vánice: „Vidíte to? Já se tam nemůžu dívat. Já si
musím sednout zády k oknu...“) Toužebných pohledů z okna během vyučovacích hodin přibývalo stejně
jako sněhu na okenních parapetech a zaparkovaných autech.
Když konečně s posledním zvoněním vyběhli budoucí právníci, lékaři, politici a psychologové
na ulici, samou radostí se vrátili do dětských let. Tedy ovšem za předpokladu, že z nich vůbec někdy
vyrostli. Začínám nabývat dojmu, že existují určité aktivity, ze kterých se prostě vyrůst nedá. A přesně
k takovým patří samozřejmě hrátky se sněhem. Koulování, stavění sněhuláků a vytváření stop v čerstvě
napadaném sněhu.
Během několika minut se alej na třídě Kapitána Jaroše
proměnila v nemilosrdné bitevní pole. Studenti, kteří jindy
po skončení vyučování sahají do kapes pro nějaké to cígo, sahali
tentokráte do květináče před budovou školy a vytvářeli malé
a neforemné sněhové koule se značným obsahem hlíny, které ovšem
skvěle sloužily svému účelu, tedy jakožto munice k atakování
spolužáků a náhodných chodců. Když mne jeden z mých nejdražších
spolužáků trefil do holeně, vytanula mi na mysl slova pana profesora
Vařejky: „Nezapomeňte, že chodíte na elitní gymnázium!“
Sněhová koule je také snadným a účinným prostředkem
ke srovníní účtů s profesorem, který není studentovi zrovna dvakrát
milý. Zařídit, že trajektorie hozené koule se „zcela náhodně“ střetne
s právě procházejícím profesorem, není vůbec těžké. Následky ovšem
nebývají stejně příjemné jako pocit zadostiučinění, který student
dobře mířenou střelou získá. Rozzlobený profesor si většinou nenechá
takovou nehoráznost líbit a studenta rozhodně nezahrne obdivnými
gratulacemi ve smyslu: „To je neuvěřitelné! Taková skvělá trefa, Malý sněhuláček se zabydlel na jednom
Nováku, to se jen tak nevidí!“ Reakce trefeného a rozčíleného
ze zaparkovaných automobilů.
profesora většinou začíná stejným zvoláním („To je neuvěřitelné!“),
ale pokračuje nadávkami a výhružkami nejrůznějšího typu a intenzity. Takže ve výsledku kromě pocitu
zadostiučinění student získá hlavně nějaký ten kázeňský postih a také velmi špatnou pověst
v profesorském sboru. Nehledě na to, že profesor si s ním může takové koulování zopakovat později
v hodině při zkoušení, kdy ovšem hází koulí jen profesor a to po studentově klasifikaci.
Možná by bylo dobré vymyslet nějakou bezpečnější alternativu tohoto typu zúčtování. Nejlépe
anonymní, aby nebyla destruktivní v žádném slova smyslu. S tím by nám mohla pomoci, dnes již
nesmírně vyspělá, technika počítačové simulace. Prostě by si naštvaný student zahrál počítačovou hru,
ve které by vydal svůj vztek. Na hodinu by odcházel klidný a vyrovnaný. Pak už by nepochybně
nedocházelo k nehodám při koulování. Samozřejmě by podobná virtuální simulace sloužla i profesorům.
Ovšem s tím rozdílem, že by kantor nestřílel jedince, ale rovnou bombardoval celé třídy, protože je to
časově méně náročné. Asi tento návrh přednesu na příští hodině informatiky.
Sníh se má brzy rozpustit, proto si jej ještě užívejte. Stavte sněhuláky, důkladně se koulujte, ale
s profesory raději studenou válku nezačínejte. Nezapomínejte, že oni vás můžou zkoulovat i bez sněhu.
Sněhem obalená
Atinka

O. . .
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My, studenti Jarošky, se jádra nebojíme!
Dalo by se říci, že každá pátá žárovka v naší republice svítí právě díky Jaderné elektrárně
Dukovany. A to není málo. Pro úplnou přesnost – je to téměř 20% celkové spotřeby ČR. Jaderná
energetika má v České republice své místo a také mnohaletou historii. Ta odstartovala v roce 1970, kdy se
ČR dohodla se Sovětským svazem na výstavbě jaderné elektrárny. Přiznejte se, teď jste možná pocítili jisté
obavy...
V minulosti došlo již k několika haváriím
v jaderných elektrárnách. Černobylská havárie
rozšířila mezi lidmi povědomí o ničivé síle jádra.
Naposledy pohrozila katastrofou jaderná elektrárna
Fukušima.
Jak to tedy vypadá u nás? O tom, že jsou Dukovany
špičkovou jadernou elektrárnou s prakticky
nejspolehlivějším a nejbezpečnějším provozem
v Evropě, jsme se jeli přesvědčit přímo na vlastní oči.
Po úspěšném nalodění na palubu autobusu a
zhruba hodinové cestě jsme vystoupili na přeplněném
parkovišti. Není divu – na chodu jaderné elektrárny
Dukovany se podílí 1120 zaměstnanců. (Z toho jen necelé jedno sto tvoří ženy.) Naše skupina se po krátké
(tzv. záchodové pauze) přesunula do Informačního centra Jaderné elektrárny Dukovany. Ještě jednou nás
pan profesor Řehák přepočítal, pak nás (pro jistotu) přepočítal ještě pan profesor Nečas, ale pak už nás
uvítala milá a zkušená průvodkyně, která hned v úvodu prozradila, že na území Jaderné elektrárny
Dukovany nebyla naměřena zvýšená hodnota radioaktivity. To nás nesmírně potěšilo. Následně jsme
shlédli krátký film, ve kterém bylo přibližně dvanáctkrát zopakováno, že nám nehrozí žádné nebezpečí a
už vůbec ne ozáření. Uklidňující.
Po rozdělení na dvě menší skupiny se ta naše vydala
do hlubin informačního centra, ta druhá skupina odešla
do vlastního areálu jaderné elektrárny. My jsme si prohlédli
model reaktoru a vyslechli jsme výklad, který byl přizpůsoben
našim vědomostem. V další místnosti jsme si užili roli borové
tyče v modelu aktivní zóny reaktoru (v měřítku 1:1, takže celá
naše skupina neměla problém se do něj vejít.) Když se nám
paní průvodkyně snažila vysvětlit, jak je na svítícím a
blikajícím schématu elektrárny znázorněn primární okruh,
všichni jsme zaujatě dávali pozor. Pak průvodkyně optimisticky
Zdroj foto: www.cez.cz
pravila, že sekundární okruh je stejný jako u tepelné elektrárny.
Zatímco všichni ostatní studenti přikyvovali, já jsem si matně vybavovala učitelku fyziky ze základní
školy s ukazovátkem a nástěnnou tabulí...
Pak již následovala praktická prohlídka strojovny prvního
reaktoru. Dostali jsme bílé helmy, prošli jsme důkladnou a
podrobnou vstupní kontrolou, která zahrnovala u některých také
kontrolní test na alkohol. (Na to jsme však byli předem upozorněni a
tak jsme si dali pozor na rumové perníčky, pralinky a Margotku.
O alkoholických nápojích se zmínil pan profesor Řehák již ve škole.)
I tato vstupní kontrola nás přesvědčila, že jsou Dukovany bezpečné.
Vyšli jsme do prosklené spojovací chodby před obrovskou budovou
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strojírny prvního reaktoru. Již zde bylo poměrně hlučno. Průvodkyně (teď již dvě – to abychom
nepoškodili dobrou pověst Dukovan) nám vysvětlily následující pokyny, protože v samotné strojovně již
nebylo slyšet slova vlastního, natož pak výkladu průvodkyně. První šestice prošla strojovnou a vystřídala
se u bezpečnostních dveří s několika techniky, kteří právě odcházeli na oběd.
Moje skupina byla převážně dívčí, proto nás zaujalo jméno Marie na turbíně. Paní průvodkyně
nám prozradila, že i ostatní turbíny mají jména. Je jich celkem osm a mně se povedlo jejich jména
vyhledat. Marie, Alena, Zdena, Irena, Dáša, Lenka, Gerda, Marta – takto turbíny pojmenovali chlapi
od Škodovky, kteří se na jejich konstrukci podíleli v letech 1985-1987. Často se dlouho jméno pro turbínu
dražilo. Poslední se prý vydražilo za rekordních sedmnáct flašek rumu. Být ovšem na místě té příslušné
dámy, nejsem si jistá, zda by mne taková pocta potěšila. Kdyby po mně pojmenoval můj muž obrovskou
hlučící mašinu, asi by mne to překvapilo. Ale
musíme uznat, že tyto turbíny dělají důstojnou
vizitku českému strojírenství a zlatým českým
ručičkám. Pravda, stará turbína Irena již není
v provozu, ale nová turbína Kateřina ji nahradila
až letos v červnu. Za dvacetsedm let služby byly
všechny turbíny oceněny symbolickým
vysvědčením od skupiny ČEZ. Celá dukovanská
elektrárna je krásným příkladem české technické
vyspělosti. Dá se říci, že jsme si ji celou postavili
sami. Škoda jen, že dnes bychom již takový
triumf nezopakovali, neboť české strojírenství se
od osmdesátých let minulého století posunulo
někam úplně jinam.
Turbína Irena opouští Jadernou elektrárnu Dukovany
Abych tedy vědomosti získané výletem
do Dukovan shrnula, v několika větách zaznamenám základní informace, které je dobré vědět.
Od již zmíněného roku 1970 prošel projekt stavby Jaderné elektrárny Dukovany několika změnami, takže
se s její výstavbou začalo až v roce 1978. První reaktor byl uveden do provozu v roce 1985. Postupně byly
spuštěny v roce 1986 další dva výrobní bloky a čtvrtý reaktor byl uveden do plného provozu v roce 1987.
Tyto čtyři tlakové reaktory jsou vodou chlazené a vodou moderované. Výkon reaktoru se dá řídit
regulačními kazetami. Maximální projektový výkon elektrárny je
1760 MW. Každý reaktor má po modernizaci výkon 510 MW. Jeden
z reaktorů je však vždy odstaven, protože na něm probíhají
pravidelné údržby a výměny pětiny palivových kazet. Ty jsou
naplněny izotopem uranu 235. Provozem v reaktoru dochází k jeho
štěpení a tzv. vyhoření palivových tablet. Všechen radioaktivní
materiál a vyhořelé palivo se skladují na území Jaderné elektrárny
Dukovany. Tam je palivo zabezpečeno ve speciálních kontejnerech.
V Dukovanech je zaplněno zatím 14% skladovacího prostoru.
Radioaktivita na území jaderné elektrárny a v kontrolované zóně se pravidelně měří pomocí dozimetrů.
To, co vychází z chladících věží, je obyčejná pára. S radioaktivním materiálem nepřijde do styku. Proto
v blízkosti Jaderné elektrárny Dukovany není nutné propadat panice.
Můj referát by byl mnohem obsáhlejší, kdybych měla zahrnout veškeré informace, které nám paní
průvodkyně poskytla. Pokud vás problematika jádra zajímá, navštivte stránky skupiny ČEZ www.cez.cz
nebo odebírejte aktuality z Aktivní zóny www.aktivnizona.cz . Můžete tam také virtuálně nakouknout
do nitra chladící věže, ale hlavně tam ČEZ pravidelně uveřejňuje nejnovější zprávy z Dukovan, Temelína
a Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Jen tak pro zajímavost bych citovala nejnovější dukovanské
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informace z prosince:
„Od začátku roku 2012 vyrobila JE Dukovany celkem 14 330 843 MWh elektřiny.
Fotovoltaická elektrárna 2 x 5kW je v provozu. V prosinci 2012 vyrobila 92 kWh.“
Od samého počátku uvedení do provozu vyrobila Jaderná elektrárna Dukovany 350 982 022
MWh.Víme tedy, že je důležitým energetickým zdrojem České republiky. A nehrozí nám od ní žádné
nebezpečí. Ostatně, proč bychom se taky měli obávat něčeho, co postavili Češi podle ruského plánu
s využitím francouzských bezpečnostních technologií?
Atinka
Užitečné odkazy:
www.cez.cz
www.aktivnizona.cz
www.jetemelindukovany.cz
www.jadernaenergie.cz
www.atominfo.cz
www.energostat.cz
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Zatopené Česko
Globální oteplování je vážný problém. Dokonce až tak vážný, že je potřeba si uvědomit, co by se
mohlo stát při náhlém zvednutí hladiny světových oceánů.

Vzhledem k neustálému oteplování Země můžeme očekávat velký vzestup hladiny světových
oceánů. Což by mělo za důsledek mimo jiné silný rozmach lodní dopravy. Například cesta z Brna do Prahy
přes PD1 (Plavební dráha 1) by stala možná konečně snesitelnější. Všechny hrubé nerovnosti a stavební
nedokonalosti by spolu s celou dálnicí byly zaplaveny vodou. Změny by tato situace přinesla i v městské
hromadné dopravě. Dokážete si představit, že by místo klasických šalin jezdily v Brně loďky? Jedenáctka
plující z přístavu pod Lesnou, přes průplav Joštova až do loděnice Medlánky. Nebo speciální trolejová
plavidla, která by jezdila například na úseku od Vodohrad, přes Zatopenou osadu, dále
po Mokrovazníkově, až k velkému přestupnímu uzlu - Vodově náměstí, odkud by dále pokračovala vedle
výstaviště po ulici Žbluňky až ke Kamennému vrchu. Snad ještě zajímavější by mohla být noční lodní
doprava, kdy by se lidé na zatopeném Hlavním nádraží snažili ze všech sil „dočvachtat“ k tomu správnému
rozplavu.
Problém by však byl třeba u pražského metra. Pokud by se podařilo vypsat regulérní tendr
na výrobu nových ponorkových soustav podzemní dráhy, který by proběhl bez jakýchkoliv obtíží, tak by to
byl malý zázrak. V opačném případně by se pár místních politiků doslova topilo v penězích – zatímco
Praha by byla stále bez metra. V tomto ohledu by však zatopená republika měla bezesporu i spoustu
výhod. Například by vyplavaly všechny miliony schované pod podlahou v nejmenovaném domě
v Hostivicích a ani krabice od vína by pravděpodobně nezůstaly u dna. Blanka by byla zatopená, takže by
nebylo co tunelovat. A obojživelné Pandury by sice stejně jako letadla CASA vodu bez problémů
překonaly, ale vzhledem k protunelovanému Čepru by jim stejně brzy došlo palivo.
Věřím tedy, že pokud by bylo Česko pod vodou, bylo by v mnoha ohledech vlastně za vodou.
A myslím to upřímně!

Vojta Kába
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Ježíšek to není... nebo je?
Rozhovor z betlémského chléva
Jaké jsou Vaše nejstarší vzpomínky z dětství?
Tatínek vždy vyprávěl, že jsem přišel na svět za velké slávy v nějakém chlévě. Moje první vzpomínka je
však na průhledné stěny inkubátoru a tlustou sestřičku s krabicí Sunaru. Pamatuju si, že bylo puštěné
rádio a hrály z něj koledy, takže to nejspíš bylo kolem Vánoc. A ještě vím, že tehdy jsem dostal své první
dárky.
Tak brzy po narození? To nebývá obvyklé. Kdo Vám je dal?
Přišli tam tři svátečně odění pánové a začali všem rozdávat dárkové předměty. Jeden měl v igelitce
lahvičky parfému, další nějaký krém a třetí nabízel drobné mince. Navzájem se strkali a každý se snažil
ty ostatní předběhnout. Já byl ještě malý, takže se mi líbilo všechno a vzal jsem si od každého. Později mi
tatínek řekl, že zrovna bylo před prezidentskými volbami a ti lidé se snažili propagovat každý svého
kandidáta.
Vy sám se o politiku zajímáte?
Mě politicky hodně ovlivnil můj tatínek. On je v politice už dlouho, víte? Ale tatínek se na ni díval dost
starosvětsky. Dbal na jednotu národa a třeba v otázce trestního práva byly jeho názory hodně
konzervativní. S tím jsem se neztotožnil; já jsem spíš takový kosmopolitní a jde mi o vzájemnou
toleranci. Ale o tom všem jsem už psal ve své knížce, snad jste ji i četli. Prodává se v souborném vydání i
se spisem tátovým. Měla nečekaný úspěch; na to jsem, přiznám se, docela hrdý. Tatínek často mluví
o tom, že bychom měli zvažovat druhý díl.
Je vidět, že Váš tatínek je přes svůj věk stále velmi aktivní. Ozývají se ale i hlasy, že by se již měl
stáhnout do ústraní. Jak se na něj díváte Vy?
Aktivní určitě je. Bývá celé dny v práci a já ho skoro nevídám. Přesto spolu ale máme velmi blízký vztah.
Víte, on je takový plachý a uzavřený, nikdy nechodí mezi lidi; to mně zase nevadí, baví mě s lidmi
mluvit a pomáhat jim. On na mě proto v těch praktických věcech dost spoléhá. Ale neumím si představit,
že by se měl stáhnout do ústraní. Pomáháme si vzájemně, sám bych ani pracovat nemohl. To je přímo
ve stanovách naší živnosti, že musíme pracovat společně.
Vraťme se ještě do Vašeho dětství. Bulvární tisk často rozebírá, kdo je ve skutečnosti Vaším
biologickým otcem. Smíme Vám položit takto osobní otázku?
Máte na mysli aféru se strýcem Josefem? Jak jsem říkal, můj tatínek je velice stydlivý. On se proto ani
neodvážil mou maminku přímo oslovit, musel poprosit o pomoc svého zaměstnance. Ale lidé jsou
na rodinné záležitosti dost citliví, domluvilo se to proto se strejdou Josefem, že dokud nedospěju, bude
mi otce dělat on. S tátou jsem se osobně setkal až ve svých třiatřiceti letech. Ale výchovu nezanedbával,
psychologicky a materiálně mě podporoval, byť na dálku.
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Brzy nastane doba Vánoc. Jak tyto svátky vnímáte?
Vánoce vůbec neslavím. Jednak se kryjí s mými narozeninami a je jasné, že nemohu být na dvou oslavách
současně. Navíc si nemyslím, že jsou Vánoce v současné podobě jakkoliv důležitým svátkem. Ani vlastně
nevím, proč je lidé slaví.
Vánoce bývají spojovány právě s Vaším jménem. Jako vzpomínku na Vaše první chvíle se lidé
vzájemně obdarovávají.
Promiňte, to myslíte jako vtip? O ničem takovém nevím. Myslel jsem, že jsou to slavnosti jehličnanů.
Proto je přeci lidé dávají do svých domovů a zdobí, ne? Přijde mi to docela nemoderní. Doslechl jsem se
ale, že na západě se jeden osvícený reformátor, Sigmund Klauz, pokouší o změnu. Z Vánoc vyškrtl ty
podivné zvyklosti a soustředí se na věci, které dokáží běžného člověka více oslovit. Zvolil si i atraktivní
public image, prezentuje se jako bodrý stařec v červené čapce, a té se drží. Používá i stylové dopravní
prostředky, které navíc nezatěžují životní prostředí. Zpočátku připadal tamější veřejnosti směšný, ale ví
jak oslovit a dnes už je jeho reforma velmi populární i u nás. Chystám se ho oslovit a požádat o svolení
zahájit pod jeho hlavičkou činnost i zde, zkrátka založit českou franšízu.
Takže tradiční Vánoce jsou Vám cizí. Dovolíme se ještě zeptat – věříte v Ježíška?
Ne. Tatínek se mě dodnes snaží přesvědčit, že dárky na Vánoce roznáší Ježíšek – jako to nemluvně, víte?
Já tedy nevím, proč mu na tom tak záleží. Já ale pochopitleně vím, že je to jen pohádková postava. Jak by
mohl novorozenec roznášet dárky? Víte, já budu samožřejmě velmi rád, když se modernizace Vánoc plně
prosadí, ale ani potom bych jim nepřikládal přílišnou váhu. Pro mě jsou mnohem důležitějším a
příjemnějším svátkem Velikonoce. Vždycky se po nich cítím jako znovuzrozený.
Otázky kladli A.K. a P.S.
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Uvažujeteli o pěvecké kariéře v našem školním sboru Jaroš, můžete si být stoprocentně jistí,
že zažijete něco nového. Zábavu, slávu, ale také mnoho hodin zkoušení a nacvičování. Radim
proto píše o zpívání a vystupování před plným hledištěm Janáčkova divadla a také o svém
členství ve sboru.

Sborové vytí

„Sláďátka, jste geniální!“ ozvalo se zpoza mých zad. Měl jsem ten den na sobě černou košili
a poněkud neuměle uvázanou bílou kravatu. Otočil jsem se a s podivem jsem zjistil, že hlas patří naší
sborové mentorce, paní profesorce Ambrozové. Už jsem se ani nedivil, že tato slova pronáší, vysílajíc
na nás vzdušné polibky. Už jsem otrlý. Přeci jen, kdo by nebyl po tom všem, co předcházelo nádhernému
oddechu v zákulisí Janáčkovy opery!
Několik prvních zkoušek vše probíhalo v podobně bujaré euforii. Pro mě bylo nové prostředí
matoucí, neboť jsem byl do školního sboru Jaroš, jak se oficiálně jmenuje, nahnán silou jako nebohá
kráva na dobytčí soutěž krásy. Byl jsem dokonale zmaten, protože tenkrát to bylo poprvé, kdy po mně
někdo chtěl, abych zpíval, nikoli abych zpívat přestal. Hned po první skladbě, kterou jsme nacvičovali, jíž
byl Amor Vittorioso, jsem se cítil společně s ostatními tenory jako eunuch Alexandra Makedonského,
protože ony vysoké tóny byly na můj necvičený hlas až příliš. Trénovali jsme rozděleně i spojeně, ale vše
zatím probíhalo bez větších otřesů. Vždyť nám také ke každé skladbě hrál na piáno Pavel Břoušek. Byly
však již vidět náznaky budoucích problémů, které však naše šéfka zatím s úsměvem a přeslazenými slovy
přecházela. Já si namlouval, jak úžasný nápad to byl zůstávat v onom podivně vřeštícím spolku poté, kdy
jsem do něj byl vtlačen.
„Po hlasech! Znovu!“ vzkřikla. Teď už se nacházím v druhé fázi vytí ve sboru. Nazývám ji
syndromem „a cappella“, který vyznačuje se zvýšenou nervozitou, zvýšeným hlasem dirigující, až příliš
sníženým hlasem zpěváků a absencí klavírního doprovodu. Nebylo mnoho těch, kteří by v těch chvílích
cílili jakéhokoli potěšení. Bylo dva týdny před vystoupením a některé skladby zněly jako zpěvy starých
vesničanek v kostele. „Ha! Tenor je špatně! Znovu!“ Je to tu opět. Ptám se sám sebe: „Kolikrát ještě?“
Ony zbývající dva týdny se zdály být až nekonečnou dobou do chvíle, kdy se vším budu moci skončit.
Skončit na zenitu své pěvecké kariéry – to byl můj sen.
Přišel Ševčík. Petr Ševčík. Nálada se opět zvedla, jak jsme donekonečna opakovali moderní
americké hymny na Ježíšovu slávu. Absolvent Jarošky si vyzkoušel v praxi své pedagogické schopnosti
a též se společně s námi seznámil se sborem nižšího gymnázia. Ach, ti malí! Najednou nás bylo
v místnosti dvakrát více a vše se ještě napevněji napnulo. Několik písní zase skřípalo. Snad to nějak
vyjde, říkali jsme si. Ještě den před vystoupením se ozývaly falešné tóny. Hrozivá představa!
„Vy si stoupněte trošku víc nalevo.“ Už je to tady. Stojíme na jevišti Janáčkovy opery a hledíme
do prázdného hlediště, šoupajíce se po rozvrzané podložce. Konečně jsme propuštěni ze zkoušky stání.
Avšak mně není dopřáno odpočinku. Někteří z mých kolegů si totiž neumí uvázat onu zmiňovanou bílou
kravatu, a proto pomáhám. Největší překvapení však nastane, když mě o tuto službu požádá sám Petr
Ševčík, což mě na chvíli vytrhne z kontextu. Na dotaz, proč neumí, odpovídá, že od tanečních neměl
nutnost žádnou uvazovat. Pokrčím rameny a dávám se do uzlu. V tu chvíli zbývá už jen několik okamžiků
do zpěvu. Pak onen okamžik nastává. Osvítí mě světlo a cítím se jako na božím soudu. Ještě štěstí,
že mám horší oči, a tak nevidím do tváří v publiku. První skladbou je hned ta nejrizikovější, Amor
Vittorioso. Zhluboka se nadechnu. Profesorka mávne taktovkou. Skladba končí. Dirigující na nás vysílá
své, publiku neviditelné, polibky a my si můžeme oddechnout, protože vše se podařilo!
Radim Lacina

O. . .
Vánočnítrhy

Vánoční trhy

16

V dnešní době neodmyslitelné vánoční trhy a jarmarky ve městech tvoří atmosféru Vánoc.
Zejména lidové jarmarky zaměřené na tradice, ručně vyráběné dárky přispívají
k atmosféře, snad i zklidnění před Vánoci a připomínají nám, z čeho tradice
Vánoc vznikla. Vánoční trhy můžeme najít v mnoha českých městech. Na
Moravě, Valašku a v jiných tradičních oblastech jsou trhy zaměřeny více
na dílny a tradice a ve větších městech jako je například Brno se stávají
trhy komerční záležitostí. Na venkově lidi Vánocemi žijí, dodržují
tradice, znají se navzájem a jarmark se dotkne dění celé vesnice či
městečka. Zajímavostí posledních pár let jsou vánoční trhy
na vybraných hradech a zámcích, součástí kterých jsou speciální
vánoční prohlídky.
V dnešní době se při představě Vánoc nejvíce lidem vybaví
dárky, shon, úklid apod. Drobnosti pro potěchu můžeme nakupit na
vánočních trzích, ale většinu dárků tu neseženeme. Na trhy se můžeme
přijít nadýchat atmosféry, poslechnout si písničky z doprovodného
programu, podívat se na betlém nebo napsat Ježíškovi. Tradiční trdelník,
horký punč nebo medovina zahřeje nejen na srdci a večery pod hvězdami
na vánočních trzích, koledy a vánoční stromeček přidají pohodu, atmosféru a
možná i trochu nostalgie a vzpomínek na dětství, kdy jsme netrpělivě čekali
na Ježíška. Jen je škoda, že tradice vánoc skoro zastínili tradici adventu, pohodové přípravy na Vánoce.
V Brně se vánoční trhy konají na náměstí Svobody, Zelném náměstí, Moravském náměstí a
na výstavišti. Kdybyste chtěli navštívit opravdu tradiční vánoční
jarmark, tak musíte například skanzenu Rožnov pod Radhoštěm
nebo do Strážnice. Zajímavostmi jsou v posledních pár letech
dětské vánoce v Perníkové chaloupce u Pardubic, v Ústěku
Slet andělů nebo před Vánocemi otevřené Valtické sklepy
plné vína.
Co dodat…? Asi nic. Vánoční trhy navštíví jistě ténměř
všichni.
A já k nim přeji příjemnou předvánoční atmosféru a málo
stresu.
Lucka Šiprová

Gilbert Grape
Trable
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Gilbert se pořád ještě trápí s interpretování povinné četby. Jeho žal z Hlaváčkova díla přerostl do čistého
autorského vyšinutí... Z Gilberta se stává básník a svými verši tento pubertální ignorant do světa
ventiluje svou hlubokou nechuť k práci.

Zas nemůžu ven a musím trčet doma. Čtu furt dokola nějaký bláboly – co nedávaj‘ žádnej smysl.
Nakonec to nevydržím a mrknu se nejdřív do vysvětlivek. Pak do sešitu. O čem to má být???!!! Naučím se
obsah pár knížek nazpaměť a napíšu to do písemky – supr, ne? Jen kdyby kolem toho nebylo tolik
keců – o literárním směru, o autorovi, o jeho životě, o díle... Všechna díla všech autorů jednoho směru
jsou vždycky o tom samým.
Cože, proč mám jít spát? Kolik, půl druhý? Ještě dvě ukázky... Asi to nebudu číst a půjdu se
vyspat. Ještěže mám tu interpretaci hotovou... To bylo snadný. O autorovi je toho v sešitě dost, o díle taky,
pak stačí na nějaký stránce opsat pár slov a napsat, že je to inverze. Ta je tam vždycky. Někteří s tím
nesouhlasí, že prej je to v té knížce poznat. Není. A co když to tam ten autor nenapsal naschvál? Co když
mu nešlo o to, o co mu určitě šlo? Jsou lidi, kteří vidí v díle Tolkiena alegorii – on sám napsal do úvodu
jedný svý knihy, že alegorie nemá rád, že to alegorie není. Fakt to ten autor takhle myslel?
Tak víte co? Já taky něco napíšu. A pěkně vzletně. Umělecky. Umění musí být umělecký.
Na úrovni. Pche. Ať si to někdo interpretuje. A až to udělá, tak ať mi to pošle. Já mu to pak všechno
vysvětlím...
Myšlenky volně hlavou plynou
vždycky, když sedím nad češtinou.
Co chtěl říct básník svých slov
horou,
symbolikou či metaforou?
To ví jen Bůh a autor sám,
jak na to ksakru přijít mám?
Dekadenti v nic nevěřili,
ponuré básně jejich byly.
Dál anarchisti, vždy proti všemu,
básně zjednodušili do extrému.
Modernista ne tolik pije
a srší z něho ironie.
A Petr Bezruč, trochu mimo,
líčí, jak v dole těžko bylo.

O. . .
Nejlepších zašívárnách v Brně
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Kam se zašít?

Jistě všichni znáte ten nepříjemný pocit, kdy vás mrazí na zátylku a vy musíte buď zvednout límec
u kabátu, nebo se ještě hlouběji zachumlat do jeho vnitřností a doufat, že vás ochrání šála. Ano, nyní je to
už oficiální, a proto vám, milí čtenáři, mohu sdělit, že zima začíná přírodě ubírat na obrátkách a všechno
se ukládá do klidového stavu. Rostliny i zvířectvo si se zimou již evolučně poradit dokázaly, ale jakpak se
s ní vypořádal člověk? Nuže, s politováním vám musím oznámit, že lidstvo dosud se zimou bojovalo
popravdě dosti mizerně. Jen se podívejte okolo, kolik je na světě krásných způsobů vyrovnání se s právě
nastávajícím mrazivým obdobím. Medvědi, jezevci a podobné potvory někam zkrátka ulehnou, zatímco
stromům ulehnou na zem jejich listy. Jak se však chováme my, přemoudřelý a pyšný rod zvířecí? Běžně
chodíme do školy, do práce a na jógu jako by se nechumelilo. Problém je ale v tom, že ono vlastně
chumelí! Kým si člověk myslí, že je, aby se takto zpupně vzpouzel přirozeným zákonům moudré přírody?
Naštěstí existují místa, kde se dosud přírodní zákonitosti udržují v úctě. Kde se během zimních měsíců
přebývá v blaženém očekávání jara. Kde je vždy teplo a útulno, i když je venku taková zima, že si i Rus
zapíná poslední knoflík u krku. Těmito posledními ostrůvky zimní pohody jsou kavárny. Pokud chcete
přežít letošní zimu, následujte mě dále do světa brněnských kavárenských povalečů a kavárníků...
Café Falk

Stojíme před vrzajícími dveřmi pod slabě svítící lampou v klidné secesní čtvrti. Občas kolem
projede auto, ale mnohem více si lze všimnout lidí kmitajících kolem na kole s koženou taškou
přes rameno, ze které občas vypadnou listy papíru – nejspíše skripta, neboť hned za rohem stojí vznešená
budova Fildy. Společně s námi tu opřen o béžovou zeď postává muž, který střídavě věnuje pozornost své
cigaretě a svému iPhonu. Rozhodneme se vstoupit.
Ozývá se cinkavý zvuk odněkud z půdy vytaženého
zvonku a první, kdo nás vítá, je zarámovaný Woody Allen
se svým tragikomickým výrazem. Pod ním je na stole
hromada poházených letáků a letáčků na většinou podivně
znějící a vyhlížející kulturní akce. Po několika malých
schůdcích se nám kavárna zjevuje v celé své kráse
spočívající v zašlosti. U malých bílých stolečků jsou
roztodivné židle a různá křesla, každé v jiném stadiu
zašlosti. V první místnosti, kde se zároveň nachází i bar
(jenom u něj se platí), vždy vysedává nejméně jeden návštěvník podivného vzhledu, jehož stůl je zaplněn
papíry, na nichž trůní hrníček s kávou a který se upřeně dívá střídavě do obrazovky svého noťasu a
střídavě na jeden dokument z oné hromady papírů. Dále pak tu většinou bývá dvojice žen, evidentně
vysokoškolaček, které si zuřivě povídají u bílého vína. Naproti vchodu jsou velké prosklené dveře, za něž
nejde vidět, protože se vše ztrácí v tabákovém kouři. Když vejdeme, podívá se na nás zamračeně Alfréd
Hitchcock z plakátu, jako by nám vyčítal, že kouříme. Většinou zde sedí lidé více zamyšlení, než jsou ti
v první místnosti. Častokrát je zde vidět někoho, jak si rukama nervosně ubaluje cigaretu a srká přitom
espresso. Když vyjdeme z uzavřené místnosti a zahneme za roh, pomíjejíce stranou toalety, po jejichž
stěnách je občas nalepena existenciální báseň neznámého autora, ocitneme se v tmavé místnosti plné
velkých stolů, malých lamp a pohodlných červených gaučů, které jsou již na několika místech rozdrásané.
Obvykle se zde vyskytuje skupinka hlasitě debatujících kavárenských povalečů, kteří sedí roztaženi
na rudém divanu. Sedáme si zde. Trvá sice drahnou chvíli, než se obsluha rozhodne, že nás obslouží, ale
nakonec přichází. Papírové lístky jsou občas polity kávou nebo vínem.
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Kromě kávy je v nabídce i několik druhů domácích baget a dortů (včetně chutného cheesecaku),
jejichž ukázky jsou u baru. Káva je zde slušná, bagety vynikající. Kolem nás zní směs debaty vedle
sedících a moderního jazzu, který zní z reproduktoru, na kterém je položena sklenka s vínem jednoho
z debatujících. Přečkali byste zde zimu?
Radim Lacina

Café Falk, Gorkého 1 2, www.falkcafe.cz, heslo wifi: „katafalk“

K dobré kávě patří také dobré čtení...
Ježíšek vám v tomto čísle nabízí první díl seriálu od Thespise...
Temného....Tajemného...

Ponurá místnost plná kouře, pachu zaschlého potu a větrající kořalky. Pár štamgastů
debatujících o nedostatku mrtvol. Velmi závažný problém. Bere pilným včeličkám práci. „Minulej
tejden sem vykupoval mrtvolu za měďák a teď za jednu chcou minimálně dva nebo tři!“ stěžuje si
místní rolník. Život v Charši není žádný korbel plný piva s hustou pěnou. Je to břečka, co v sudu bez
víka leží ve sklepě aspoň tři dny. Stejně si myslím, že to krčmáři dělají naschvál, aby si pánové
nezvykli na něco nóbl.
Za krákání vran a východu slunce čekají rolníci před krčmou na mrtvoláře, aby od nich
vykoupili to, co přes celou noc nasbírali. Po tom co se spolu šábnou, tak se střídá jejich směna,
mrtvoláři zalezou do krčmy a rolníci s plnými vozíky odchází spokojeně na svá skromná políčka.
Většina z nich je má na střechách svých domů, jen pramálu šťastlivců se podaří ukořistit kus půdy
v tomto přelidněném městě a nepodlehnout nabídce výkupu od nově příchozích. Všichni ti, co prodali
svůj malý kousek, zeminy se za peníze uchlastali. Rolníků, ale neubývalo, však co by mělo být více
ceněné než nedostatkové jídlo. Příliš výnosných povolání nebylo, pokud se nechete kurvit nebo
prodávat drogy, zbytek zlodějiny obstarávala vyšší vrstva. Výjmkou byli mrtvoláři, kteří noc co noc
chodili černými začpávajícími uličkami města a sbírali zdechliny všeho druhu, které se staly obětí
temné noci. Mrtvoly nikdo je nedokáže docenit víc než rolníci, kteří s nimi hnojí svá pole nebo léčitelé,
kteří je zkoumají ať ze záliby nebo z jiných důvodů. Tento způsob zemědělství, ale není tak šťastný jak
se může zdát, tlející mrtvoly zrovna nepomáhají zdraví města, ale nikdo si nedovolí rolníkům nic
zakázat, protože by se mohlo stát, že za týden nebude mít co jíst… Mrtvoláři platí gangům za čerstvé
mrtvé, těm za mrtvoly platí rolníci a gangy vybírají výpalné od rolníků, nekonečný koloběh, který
skoro každému vyhovuje.
Thespis
"Toulá se po čisté noci a vidí, co ostatní nechtějí vidět..."

O. . .
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O úpadku úrovně pohádkových princů

Je již tradicí, že Vánoce na televizní obrazovky přináší desítky pohádek. Celá rodina si sesedne
do obývacího pokoje, uzobává cukroví, nacpává se bramborovým salátem a užívá si sváteční pohody. Asi
každý zná Popelku, všichni víme, že pod myším kožíškem se skrývá princezna se zlatou hvězdou na čele,
a bez pyšné princezny Krasomily a zpívajícího bramboříku by
Vánoce zkrátka nebyly Vánocemi.
V jednom nejmenovaném rádiu dělali nedávno anketu,
ve které se posluchačů ptali na jejich nejoblíbenější pohádku.
Odpovědi byly poměrně pestré, některé se opakovaly častěji, jiné
třeba vůbec ne, ale všechny tituly pohádek jsem bezpečně znala.
Proč? Protože se na televizních obrazovkách objevují pravidelně –
a docela často. Proč jsou nekteré pohádky omýlané stále dokola?
Copak se netočí nové?
Odpověď je jednoduchá. Nové pohádky se točí, ale je
těžké být originální a nebýt (promiňte mi ten výraz) debilní.
Originalita v pohádkách je složitá věc, protože jste limitováni
klasickou výstavbou pohádky (přítomnost hrdiny, dobro versus
A tuto naši českou klasiku poznáte?
zlo, šťastné konce...) a také vás hodně omezuje cílová divácká
skupina – tedy děti. S každým rokem mají vyšší nároky, pořád
očekávají něco nového. A to někdy vede tvůrce pohádek a celovečerních filmů pro děti k velmi omylným
krokům. Vílí královná poskakuje hiphop, čerti kouří cigarety a král s královnou jezdí autem. Hrdinové se
ztrácí. Pohádky se tak rok od roku stávají hloupějšími.
Nevím, čím to je, ale „novým a novodobým“ pohádkám
prostě něco chybí.
Možná se autoři pohádek snaží za každou cenu nacpat
do nich poučení a vtip, ale to se podaří dobře jen zřídka.
Ale pojďme se podívat na pohádky očima dětí, protože
odborným rozborem pravděpodobně zjistíme pouze to, že
by pohádky měly odpovídat tabulkám EU a
s psychologického hlediska musí rozvíjet individualitu a
nadání dítěte. Blbost. Pohádka se má dítěti i dospělému
líbit. Má je bavit, napínat, překvapovat, těšit, rozlítit...
Jistě, našli bychom určitě nějakou výjimku – tedy
Pohádka Láska rohatá z roku 2010 se příliš neproslavila.
novou pohádku, která má smysl, pěkný příběh, schopné
herce, dobrou hudbu, zajímavá strašidla a k tomu všemu pořádnou dávku zla. Třeba tu... no... jak se
jmenuje... určitě víte... Hm... Jak tam hrála Iva Janžurová a Eva Holubová... Nevím. Nevzpomenu si. Je to
ale mou sklerózou nebo také pátráte hodně hluboko v paměti?
K tanci rusalek na píseň Wannabe od Spice girls se radši vůbec vyjadřovat nebudu. Ale dalším
velkým nedostatkem nově natáčených pohádek jsou princové a princezny. Srovnávat krásnou Popelku
Libušku Šafránkovou na bílém koni Juráškovi s Luckou Vondráčkovou v roli princezny zakleté v kámen se
prostě nedá. Stejně tak nelze srovnat moje představy o statečném princi s Jirkou Mádlem...
Proto jsem ráda, že se na televizních obrazovkách stále opakují zlaté klasiky jako je Dařbuján a
Pandrhola nebo velmi oblíbená pohádka S čerty nejsou žerty. Nenechám si ujít ani novou pohádku
na Štědrý večer, ale neočekávám od ní radši nic.
Na kterou pohádku budete koukat vy?
Atinka

Kultura
Muzika - news
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Svítící „stár“ Tomáš Klus

Jeho jméno slyšel už asi každý, holky po něm šílí, nejen písničkáři obdivují jeho texty,
ale kdo je vlastně Tomáš Klus?

Tomáše Kluse každý zná jako mladého zpěváka a textaře, ale věděli jste, že ve svých 16 letech
(v roce 2002) získal zlatou medaili v moderním pětiboji (družstva) na dorosteneckém mistrovství Evropy?
Sportu se věnoval vrcholově až do svých 18 let, kdy začal studovat DAMU a nechal sportování.
V roce 2007 se jako úplně neznámý zpěvák přihlásil do zlínské soutěže Czechtalent, kterou vyhrál
se svou vlastní písní Dopis. Stal se objevem a zaujmul firmu SONY BMG, která mu v roce 2008 vydala
jeho prvotinu Cesta do záhu(d)by. Tomáš zvládl zaujmout jak svým hlasem, tak osobitými názory, které
ve svých písních prezentuje. Tentýž rok byl pozván aby napsal a nahrál hudbu pro film Anglické jahody a
se svým spoluhráčem Jiřím Kučerovským vystupoval jako předskokan skupiny Chinaski na Chinaski
Space Tour 2008. Jeho písně se hodně hrají a stává se stále známějším.
V roce 2009 vydává své druhé album Hlavní uzávěr splínu a spolu s ním vydává i svůj první
zpěvník Já písničkáŘ, který obsahuje písně z prvního a druhého alba. V roce 2010 získal ocenění Anděl a
Óčko za zpěváka roku. A jeho velkým úspěchem jakožto hvězdu, která není dlouho na Českém
zpěváckém nebi je stříbrný a zlatý Český slavík za roky 2011 a 2012. V roce 2012 dokonce překonal
neočekávaně po spoustu let nepřekonatelného Karla Gotta. Mezi jeho ocenění patří i několik Platinových
desek za prodej alb.
Tomáš Klus také podporuje charitativní projekty například o Velikonocích roku 2011 odvysílala
Česká televize pořad Klus pro Kuře a v současné době Tomáš fotí fotky pro charitativní kalendář. V roce
2011 vydal svoje zatím nejznámější album Racek. Jeho součástí je také turné po České republice, které
bylo dlouho dopředu vyprodané včetně tří koncertů v Praze. Tomáši pomáhá kolega Jiří Kučerovský a jeho
hudební úpravy i výrazný kytarový doprovod.

Tomáš Klus navazuje na domácí písničkářskou tradici a svou tvorbu a interpretaci neomezuje
hudebními žánry. Pro Klusovu tvorbu je typický důraz na text a melodii, spolu s vlivy předchůdců a jeho
vlastním výrazem. V návaznosti na naši písničkářskou tradici se ve svých textech nebrání komentování
situace ve společnosti.
V září tohoto roku dokončil studium herectví na DAMU. Jako herce jej bylo možno vidět
například v seriálu Hop nebo Trop, ve filmu Šejdrem; Veni, vidi, vici, Poslední z Aporveru a roli prince
Jakuba si zahrál ve vánoční pohádce Tajemství staré bambitky.
Lucka Šiprová

Kultura
Muzika - Naslouchej mandarinkám
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Naslouchejte mandarinkám!

Viky a Monču tady na Jarošce už moc dobře známe. Holky jsme měli možnost slyšet už několikrát,
hrály nám na Jaře i na Podzim, pravidelně si zazpívají i ve školním sboru. Někteří možná víte, že nejen
zpívají a hrají, ale také skládají vlastní písničky. A ne jen tak ledajaké. Vytváří totiž písničky opravdové.
Plné příběhu a citu.
Holky daly své umělecké dvojici jméno Naslouchej mandarinkám a
udělaly první krůčky na cestě za písničkářskou slávou. Hrají a zpívají
spolu už dlouho a svou první písničku Mohendžodáro, která zněla již
v prostorách hudebny na Příční, zahrály už loni panu prezidentu
Klausovi při jeho návštěvě našeho gymnázia. Od té doby holky
vyrostly a napsaly další písničky. Také začaly hrát pro velké publikum
a získávají si srdce posluchačů. Mandarinky totiž začátkem listopadu
předskakovaly na koncertě Tomáše Kluse. A jaká byla jejich cesta od
Klause po Kluse?
Když se Viky někdo zeptá, jestli holky někde hrají, se smíchem
Mandarinkový holky jsou pořád šťastný.
odpovídá (ona teda všechno říká vždycky se smíchem – nebo alespoň
A stejné jsou jejich písničky. Emotivní.
s úsměvem), že ano. Hrají na ulici. Možná jste je někdy viděli a slyšeli na České. Má to své nezaměnitelné
kouzlo. Mandarinky zpívají texty plné snů, ideálů, něhy a drobných
detailů, které vynikají svou melodií. Když se k tomu všemu přidá
ruch a šum ulice, vzniká ta pravá a správná atmosféra, která k těmto
písničkám patří. A pak se holky prostě rozhodly si jeden ze svých snů
splnit a napsaly Klusovi.
A jak to Mandarinkám zní na pódiu v přeplněném sále
královopolského Semilassa? Skvěle. Ačkoli se do veršů nevkrádá
tolik intimity, holky dávají do písniček energii a nevyčerpatelnou
radost ze života. Mandarinky zazpívaly pět svých písniček, mezi nimi
bylo i Mohendžodáro a píseň s všeříkajícím názvem Moniččino. Viky ji své kamarádce napsala a
věnovala, což jejich vystoupení ještě umocnilo a podtrhlo jeho osobitost. Když holky dohrály, odešly do
zákulisí a tam následovalo jejich obvyklé oslavné obětí. Tomáše Kluse, který je na pódiu vystřídal o pár
okamžiků později, toto přátelské gesto doslova dostalo, takže tento mandarinkový rituál prozradil
posluchačům v nacpaném sále, jejichž očím zůstal skrytý.
„Já když jsem tam byla, tak jsem hlavně chtěla všem říct, jak moc jsem ráda, že tam jsem.“ zářila
po koncertě Viky. Monča přiznala, že ze svého vystoupení měly obě holky trošku strach, ale z jejího
úsměvu bylo poznat, že si to užila stejně jako Viky. Když holky stály před šatnou Semilassa, zastavovali je
účastníci koncertu, kteří Mandarinkám opravdu naslouchali. A chtějí naslouchat dál. Myslím, že duo
Naslouchej mandarinkám jim toto přání s nadšením a svou úžasně energickou radostí splní.
Jednou kromě jejich hlasů a písní uslyšíte i jména Viky Ingerlové a Monči Hladíkové. Jednou budete
poslouchat o Mandarinkách. Zatím jim můžete třeba naslouchat...
Atinka

Kultura
Muzika - Nakonec pozítří
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Dnes? Zítra? Nakonec pozítří

Monča, Viky, Sarah, Šárka, Ondra a Pavel. Co má tato šestice společného? Všichni jsou to Jarošáci
a všichni umí na něco hrát. Takže hrají spolu.
Kapela není kapelou je-li beze jména, proto
první překážkou, kterou musela zmíněná šestice vyřešit,
bylo právě zvolení názvu kapely. Po dlouhém a velmi
vášnivém debatování nad vhodným jménem se členové
právě vznikající kapely shodli na tom, že se asi
neshodnou v nejbližší době a tak odložili hlasování
nakonec na pozítří.U čehož už zůstali.
Kapela Nakonec pozítří zahrála svůj první
koncert 9. listopadu tohoto roku, ale to už měla
za sebou veřejnou generálku. Obě vystoupení proběhla
v restauraci Henri, která svým prostředím dělala hudbě
příjemnou kulisu a posluchači si u skleničky vína,
kofoly nebo při vychutnávání svatomartinské husy
užívali skladby a písně, které Pavel upravil pro klavír, kytaru, violoncello, housle a příčnou flétnu.
Repertoár kapely Nakonec pozítří je obsáhlý, jsou schopní zahrát
od lidovek po rockovou muziku asi cokoli.
Celý večer v restauraci Henri byl pro mne nesmírně příjemný. Ruch
přeplněných prostor restaurace s plně obsazenými stoly a cinkání skleniček
mísící se se smíchem – to vše občas přerušovalo hudební produkci
Nakonec pozítří. Ale atmosféra tohoto koncertu byla nezaměnitelná,
jedinečná a svým způsobem úžasná. Písnička Jen tak si voním uchvátila
publikum natolik, že jednu její sloku Viky s Mončou třikrát opakovaly.
I ostatní skladby se posluchačům líbily. A kapela si vysloužila nejen
potlesk, ale také další angažmá. Takže se dá říct, že na brněnské hudební
nebe vychází drobná hvezda
kapely Nakonec pozítří.
A my můžeme po dlouhé
době jásat. Konečně se
na Jarošce zase objevila kapela! Dlouho bylo mezi
jarošáckými hudebníky ticho, které už opravdu potřebovalo
přerušit pořádně hlasitou hudbou! Takže jestli se chcete
přesvědčit na vlastní uši, přijďte si je poslechnout. Kam?
Koukněte na stránky kapely
(www.subyduby.cz/nakonec-pozitri/) nebo na jejich facebook.
A určitě vám zahrají na připravovaném Studentském a
maturitním plese (by Jaroška) 25.1. 2013, o kterém přineseme velkou reportáž již v příštím čísle!
Atinka

Žert(n)oviny
Epigramy

Ruce
Ruce jsou prý na dělání...
Ber to jak já – s výhradou
Mnozí lidé neví ani
Co s nimi – když nekradou
(Zdeněk Baloun)

Ježíšek
Sněží, sněží, jen to sype
Padaj vločky chumdelaté
A za okny náhlý vzkřek
Narodil se Ježíšek
(Petr Steindl)

Hlas lidu
Dej Bůh štěstí pivovarům
za lahodný zdravý mok,
ať jim sládci neodchází
letos ani napřesrok.
Dokud máme pivovary,
každému to prospívá,
přežijeme všechny vlády
hezky česky u píva.
(J. V. Chvátal)
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Státem hýbou velké změny
Klus uzmul slavíka
ukrad' hlasy Karlíka
Daniel pak sdělil Straně
že čerešně nerad, že sere na ně
Na radnicích rudé řady
hádají se o oúřady
ve snaze si urvat moc
pokud možno do Vánoc
Na náměstí bezďák za desku
reklamní bere propisku;
tak za malou almužnu podpořen
kandidát 
snad z řady homelessů má být
dobyt hrad?!!
Divné věci hýbou zemí
snad už zbývá jen
oficiální změna měny
a občanství european
(Petr Steindl)

Žert(n)oviny
Áčko
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V tomto čísle přináší rubrika Áčko obecná moudra - jak Koutek matematického humoru
jinak než o matematice, fyzice a jiných... skutečnostech i
(aneb vtipy, které má Atinka
neskutečnostech.
právo nechápat)
Medicína dělá lidi nemocnými, teologie hříšnými a
matematika smutnými.
(Martin Luther)
Matematici jsou jako Francouzi. Cokoliv jim řeknete,
přeloží si do vlastního jazyka, takže to okamžitě znamená
něco úplně jiného.
(Goethe)
Matematika je jediný skutečně zaručený způsob, jak se
zbláznit.
(Albert Einstein)
Matematik je slepý člověk v temné místnosti hledající
černou kočku, která tam není.
(Charles Darwin)

Matematik a inženýr jsou v poušti a
najdou dvě palmy. Na každé z nich je
kokos. Inženýr vyleze na první palmu,
utrhne kokos a začne jíst. Matematik
vyleze na druhý strom, vezme kokos,
vyleze na první a tam ho nechá. Inženýr
se na něj nechápavě podívá. Matematik
se usměje a povídá: "Co nechápeš? Teď
jsme to zjednodušili na problém, který
přece umíme vyřešit."

Chlapík si v krčmě postupně
objednává 1 pivo, 1 pivo, 2 piva,
3 piva, 5 piv... Barman to už
nevydrží a důrazně a trošku
nevybíravě hosta upozorní:
nech toho nebo se zas
V matematice nejde ani tak o to věci chápat, jako spíš si "Fibonacci,
ožereš jak doga!"

na ně zvyknout.

(John von Neumann) Tři logikové přijdou do baru. Barman se
jich ze zvyku ptá: "Co si dáte? Všichni
Bůh vytvořil přirozená čísla, vše ostatní je dílo člověka.
pivo?" První logik odpoví nesměle:
(Leopold Kronecker) "Nevím." Druhý též : "Nevím." Třetí
hrdě a vítězoslavně prohlásí: "Ano."

Tři statistici loví jelena. První
vystřelí a mine ho o půl metru
vlevo. Druhý vystřelí a mine ho
o půl metru vpravo. Třetí volá:
"Jó, klucí, máme ho, máme ho!"
Jak obvykle poučuje děti matematik?
"Kolikrát ti to mám ještě vysvětlovat?
Vždyť jsem ti to opakoval už n-krát. Co
n-krát! Já ti to říkal nejmíň n+1-krát..."
"Toto je jednořádkový důkaz... Tedy
pokud začneme dostatečně vlevo."

Žert(n)oviny
Jak ježeček o kalhotky přišel?

26

Nesem Vám bodliny, pozor dejte.
Z Ježkovy kabiny, utíkejte.
Jak kdo jen umí, než vás dohoní,
jak kdo jen umí, než vás dohoní,
utíkejte.
Zatáčku nevybral brzy zrána.
Nešťastník přefiknul mdlého pána.
Jak se to stalo a přihodilo,
jak se to stalo a přihodilo,
mlčí zpráva.

Když potom zbaběle z okna křičel,
uhnal si chlapeček rýmu, kašel.
A teď jen leží, dýchá jen ztěží,
a teď jen leží, dýchá jen ztěží,
pije podběl.
Z postele pohádky pořád shlíží.
Vánoce, Štědrý den, už se blíží.
Nemocen spává, jej očekává.
nemocen spává, jej očekává
sám za mříží.

Öjda

Na úpatí Sněžky
potkal jsem tři ježky
ve snaze zdolat vrch.
Kdo neznáte ježky
jsou to líné mršky
myslící na podvrh.
Jejich líné nožky
by nešlapaly do kopce
rozhodli jako vždycky:
utíkají k lanovce.

Žert(n)oviny
Gilbert Grape
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Kluk - černé vlasy, tmavě zelené oči, 17 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.

Co žere Gilberta Grapea?

Néseem Váám nooviiny póóóslooucheejtééé...
Koledy. Pořád dokola. Už od půlky listopadu. Neustále ty stejný melodie. Každičkej rok. Uf. V noci se
probudíte, zní vám v uších. Ráno jedete v šalině, zní vám to v uších. Jdete na záchod, zní vám to v uších.
Kdyby měla Panna Mária rodit Ježicha tolikrát, kolikrát jsem o tom porodu slyšel, tak by z toho taky
nebyla úplně nadšená...
Obchoďáky a lidi a fronty
Všude samý lidi. Pod tlakem akčních letáků vyráží okupovat supermarkety, hypermarkety, obchodní
domy, nákupní galerie, obchůdky, módní salony... Člověk si pak jde pro rohlík a kus salámu na sváču a
čeká půl hodiny u pokladny, protože paní před ním si nutně musí koupit sošku růžovýho psa se strženým
EANem, aby ji mohla dát pod stromeček vnučce. Grrr...
Zzzimu, -10°C a náledí
To nesnáší všichni. Nedá se vylízt ven bez kulichu, klouže to. Všechno přimrzá ke všemu... Nemusím
dále vysvětlovat. Zvláště ne lidem s otlučeným zadkem.

Co žere Gilbert Grape?

Koulování
Můžete vyrůst z dětskejch nešvarů, můžete vyrůst z dětské tloušťky, můžete vyrůst z punčocháčů,
můžete vyrůst ze školních let... Ale z koulování prostě nevyrostete nikdy. Ten pocit zadostiučinění, když
někoho pěkně přesně trefíte do hlavy, tak ten je k nezaplacení.
Kulich
S bambulí i bez bambule, před koulí ochrání vlasaté kebule.
Pytlíky
Takový ty teploučký. Ohřívací. Plný pšenice. Minuta v mikrovlnce – hodina v kapse. Jedinej prostředek
k přežití, když máte stát půl hodiny v tom mrazu na zastávce. Cestou do školy se to prostě hodí.

Žert(n)oviny
Gilbert Grape - Komix
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Přichází období chřipek, chorob a nachlazení...
Ani Gilbert není ve formě.
Ač to vypadalo nejdřív na obyčejnou virózu, příznaky se začaly zhoršovat.
Zdá se, že Gilbert bude muset se svou závažnou (a jistě velmi infekční) chorobou
navštívit místního felčara - MUDr. Luďka Bacila.

Píše a kreslí Týnka

Napište nám!
Redakce školního časopisu Ježíšek To neníje tu pro vás.
email redakce: jezisektoneni@email.cz

Redakce Ježíška přeje všem čtenářům,
studentům a profesorům klidné prožití
svátků vánočních a hodně úspěchů
v roce 2013!
Hlavně pokud přežijete konec světa 21.12...
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