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Raz dva tři...
Smím vás provést tímto číslem? Přijměte mé

nabízené rámě, slibuji, že to bude jen jedno rychlé
číslo.
Máte jedinečnou možnost se s námi tímto vydáním
protančit. Než dočtete poslední stránku, dozvíte se,
kdo je králem tanečního parketu, budete mít
možnost se s námi naučit zouk, zhodnotíte taneční
umění svých kolegů a pravděpodobně přičichnete
blíže ke školní j ídelně. Nakoukneme
do budoucnosti, prozradíme vám triky a tipy
zkušeného Jarošáka G.G. Co dál?

Dva dva tři...
Neboť máme ukončené další čtvrtletí, čeká

nás už jen posledních (hurá, hurá! ) pár měsíců
školy, které budou ještě zkrácené ředitelským
volnem, sportovními i nesportovními kurzy, akcemi
předmětových komisí a j inými příjemnými ne-
úplně-pracovními aktivitami. Nutno však
připomenout, že se blíží maturity, proto celá redakce
upřímně přeje maturantům pevné nervy a hodně
štěstí. A taky si tiše (a tak trošku potutelně) přejeme,
aby tu už ty maturitní týdny byly, protože, co si
budeme povídat, my nematuranti se v tomto období
příliš nepředřeme. A taky nám sem tam odpadne
nějaká hodina, kterou tak můžeme využít. . . prostě
nějak jinak než zrovna sezením v lavici. Třeba
čtením Ježíška.

Tři dva tři...
Proto neváhejte, naberte dech a tempo a

otočte list.
Atinka
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Slovo měsíce:

Status jedné nejmenované studentky
na jedné nejmenované sociální síti.

„Vytáhla jsem své nejúžasnějisvítivě-zelené
sluneční brýle. . . :P (Pointa je v tom, že
sedím v pokojíčku s brýlema a učím se
na čtvrteční maturitu. )“



Akt
Co se děje? 4

Beethoven známý i neznámý
V úterý 30. dubna proběhne 5. a 6. vyučovací
hodinu přednáška s názvem „Beethoven známý
i neznámý“. Toto setkání je součástí cyklu
koncertů „Beethoven na cestách“ organizované
p. Simonem Gourarim, ředitelem hudební školy
v Mnichově. Na šesti koncertech, z nichž každý
proběhne v Mnichově, Praze, Olomouci a
v Brně, postupně zazní všech 32
Beethovenových klavírních sonát. Druhá série
koncertů probíhá právě nyní, po přednášce na
naší škole bude ukončena koncertem ve středu 1 .
května v 16 hodin v aule HF JAMU, kam jste
srdečně zváni. Na koncertě zazní pět
Beethovenových sonát, mezi nimi i „Velká
patetická“, která patří k jeho nejznámějším
a nejefektnějším klavírním dílům.

Koncert školního sboru Jaroš a sólistů
V pátek 3.5. dopoledne v sále Břetislava Bakaly
proběhne další koncert školního pěveckého
sboru Jaroš. Představí se také sólisté, účastníci
Brněnského kola a Brněnského vrabečka a
vítězové hudebních soutěží! Koncert pro rodiče
a přátele školy se uskuteční v pondělí 6.5.
v 18:00 opět v sále Břetislava Bakaly.

1 0. Brněnský Majáles
areál Hněvkovského
7.5. 1 3:00
Vstupenky pouze v předprodeji!
Průvod vychází j iž ve 12:00 z nám. Svobody.

Můj romantický příběh
Buranteatr, KC Babylon
13.5. 1 9:30
„Na světě je asi tři a půl miliardy chlapů, takže
myslím, že mám celkem šanci na něco lepšího..“

Donaha!
Městské divadlo Brno
16.5. 1 9:30
Muzikálová komedie, kterou musíte vidět.

Bratři Ebenové
Tenisové kurty Lužánky
20.5. 1 9:00
Koncert.

Králova řeč
NDB, Mahenovo divadlo
23.5. 1 9:00

+ pro příznivce tance
tančírna Babylon
Pátky a soboty od 18.00, KC Babylon
Sledujte web nebo stránky na facebooku, někdy
dochází ke změnám v programu!
http://www.facebook.com/babylonparties

Děje se toho více než dost! Maturanti už se pilně učí, třetí ročníky usilovně pracují na závěrečných
maturitních pracích a všichni naháníme dobré známky a opravujeme ty špatné. Kromě toho nás však čekají
i j iné akce - ať už malé nebo velké. Takže kdyby někdo snad odtrhnul hlavu od učebnice, máme pro vás
pár zajímavých akcí. . .

Ve škole Za školou
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Inspekce hraje s námi!
Vždy jsem si myslela, že inspekce znamená něco docela j iného než to, co jsem sledovala na našem

gymnáziu, a než to, co jsem vyčetla z jej ích předchozích zpráv. Čekala jsem, že inspekce se zaměří
na kvalitu výuky, udělá si poznámky o tom, co se u nás děje nekalého, zeptá se třeba i studentů, jak to vidí
oni, a celé to zakončí objektivní zprávou, ve které zhodnotí nešvary vedení, profesorů a ostatních
zaměstnanců školy. A následně odevzdá zprávu příslušným orgánům, které vyvodí důsledky.

Zmýlila jsem se. Inspekce se chová docela j inak.
Pro vyšší objektivnost (to je jako ironie) se předem
ohlásí a předpokládá, že zaměstnanci a vedení se
nenechají ovlivnit a budou se chovat stejně jako
předtím. Že budou před komisí hrát sami sebe. Pány
inspektory a paní inspektorky nenapadlo, že ohlášení
předem „zneobjektivní“ výsledek jej ich inspektorování.
Nebo že by nechtěli objektivní výsledek?

Po ohlášení letošní inspekce začala panika.
Někteří profesoři začali trpět paranoiou. Dozvěděla
jsem se například, že za přítomnosti inspektorů se nesmí
psát žádné testy. A že se nesmí kopírované texty z
učebnic z ničehož nic používat jako studijní materiály.
Nemá náhodou inspekce tak trochu zvyšovat kvalitu
školství? Jej í přítomnost by měla prospět nám,
studentům. Pak nechápu, proč bychom my, studenti,
měli dělat něco jinak a proč se o inspekci vůbec
dozvídáme.. .?

Inu, pomiňme tato fakta a pojďme se zasmát nad zprávou z roku 2010. Mě osobně velmi pobavila.
Začněme tedy citátem z této ódy na naši školu.

„Bezpečnostní rizika škola vyhodnocuje a k jejich minimalizaci přijímána odpovídající opatření.
Podporuje zdravý psychický i fyzický vývoj žáků především podporou rozvoje příznivého sociálního
klimatu a vytvářením podmínek pro dodržování zásad psychohygieny a zřízením prostor pro relaxaci
žáků.“

Neřešme, že inspektorům v prvním souvětí vypadl přísudek. Inspektoři mají moc práce, a tak se
taková maličkost sem tam stane. Jak je na první pohled vidět, inspekce se šla podívat na hodinu zeměpisu.
Zvlášť osvěžující je oslovení, kterým jistý profesor označuje studenty za druhy menší nebo rovné
cvičeným šimpanzům, což většina studentů považuje za výbornou psychohygienu. Inspekce zřejmě také
navštívila naše relaxační místnosti, kam si studenti rádi chodí lehnout, když už jsou z náročného studia
unaveni.

„Systém školního poradenství garantuje výchovná poradkyně s dlouholetou praxí. Žákům,
jejich zákonným zástupcům i pedagogům jsou systematicky poskytovány poradenské služby
i informace týkající se všech otázek poskytovaného vzdělávání včetně kariérního poradenství. “

Všichni tedy poděkujme naší paní poradkyni s dlouholetou praxí za veškeré informace, co nám

Píšete nám do redakce: Školní inspekce - k čemu to vlastně je?!

Takto vypadá hlavička zprávy, která obsahuje
11 stran s opravdu zajímavými informacemi.



v době studia poskytla a kterými podpořila náš kariérní růst, a pojďme se podívat na další inspekční
vtípek.

„V ŠVP všeobecného studia je část vzdělávacího obsahu oblasti Informatika a informační a
komunikační technologie promyšleně integrovaná do jiných vyučovacích předmětů, což napomáhá
efektivnímu formování informační gramotnosti žáků. “

S tímto citátem musím souhlasit. Hlavně nejmenovaný, ale za to svědomitý profesor v hodinách
tělocviku často využívá znalostí studentů v informačních technologiích. Doposud jsem si myslela, že je to
pouze důsledek jeho počítačové negramotnosti a že pouze studenty využívá k úkonům, za něž jsou placeni
technici, které škola také zaměstnává. Netušila jsem však, že je to promyšleně integrovaná vzdělávací
oblast Informatika a informační a komunikační technologie v hodinách tělesné výchovy ovšem
mezioborově integrovaných.

Pokud by měl někdo zájem pokochat se zprávami školní inspekce, všechny jsou zveřejněny
na stránkách této instituce www.csicr.cz.

Ať už je školní inspekce objektivní nebo není, nesmíme zapomenout na jej í pozitiva. Mě tedy
napadá jen jedno jediné - profesoři se aspoň občas chovají tak, jak by měli, chovají se tak, jak se od nich
očekává. Mně je jen líto, že je to jen jeden týden v roce. Jen jediný týden v roce utichnou poznámky těch,
kteří zneužívají své pozice a autority k neohrabané kritice studentů. Studentů, kteří se po zbytek roku
musejí stydět za svou neznalost a neschopnost, kterou by se právě profesor měl snažit odstranit.

Kajte se! Inspekce přijde zase!
Zuzana Čermáková
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Inzerce  více na další straně
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Něco tu nevoní
Ačkoli můj nosík v posledních dnech sužuje rýma, na chodbách Jarošky po desáté hodině

dopolední vždy zpozorním. Podivnému a naprosto nenapodobitelnému zápachu se nevyhne ani ten
nejotupělejší nos. Copak to necítíte taky?

A stupňuje se to. A zhoršuje se to. A je to čím dál intenzivnější. Jenže odkud to pochází? Rozhodla
jsem se přij ít tomu na kloub svým mistrným detektivním uměním. První a klíčovou stopou celého
navoněného případu bylo zjištění, že se zápach stává tím nesnesitelnější, čím níže sestupujete ze schodů.
Pomocí neochvějné logiky jsem vyloučila ředidla, barvy a jiná smradidla v ateliéru. Nejdříve jsem
podezřívala pana profesora Páče a tu jeho chemickou sebranku z laboratoře. Však víte, to jsou ti podivíni,
co chodí v ohořelých, zabarvených, špinavých a někdy i potrhaných bílých pláštích po laboratoři, nosí
lahvičky s čímsi a občas (spíš často) hrozně křičí – ať už bolestí nebo nadšením. Přestože naši chemičtí
vědátoři také smrdí (a né málo), tak příčina celoškolního nesnesitelného odéru se nachází ještě níž. Ne, pod
budovou není indiánské pohřebiště – pokud vás napadlo zrovna tohle. Onen zdroj lehce nasládlého a hodně
zatuchlého smradu se rozkládá v přízemí. Zkrátka a bez okolků – původcem tohoto zápachu je školní
j ídelna.

Bylo vám to jasné už na začátku článku, že ano? Jasně.
Pokud se v naší exkluzivní j ídelně stravujete pravidelně, tak
jste na vůně linoucí se z várnic a hrnců pravděpodobně zvyklí.
Na talíři už to nevnímáte. Ostatně hlad je nejlepší kuchař,
proto to prostě sníte a hotovo. Není co řešit. Taky se k tomu
názoru přikláním, j ídlo je jen jídlo – prostředek k přežití. A
nemá smysl se zabývat tím, že to třeba zrovna nevoní. Stěžovat
si nemůžete, protože nám tu baštu stejně vozí z BiGy a běhat
do kopce a z kopce s jedním talířem koprové omáčky
k reklamaci je ztráta energie. Jasně, školní obědy se vždycky
dají sníst, někdy někomu dokonce i chutnají, ale co se skutečně
ukrývá pod pokličkou?

Přiznám se dobrovolně a bez mučení – nedávno jsem
usnula v hodině biologie. Bylo teplo, pátá hodina, já jsem se
cítila unaveně, tak jsem prostě přivírala oči až jsem je zavřela
úplně. Byli jsme ve třídě 1 .C (což je v přízemí, hned naproti
schodišti) a mně se zdál zajímavý sen. Znáte tu reklamu se
sádrovými trpaslíky, kteří usilovně zvoní na domovní zvonek a
unisono opakují „Smrdí, smrdí! To to smrdí! “? V mém snu ti
samí trpaslíci zvonili na ředitelnu, opakovali tu samou frázi a
úpěnlivě prosili pana ředitele, aby vyvětral ten jídelnový pach.
Chudák pan ředitel. Trpaslíci byli drsní hoši. I když po mém
probuzení zmizeli zlí trpaslíci, zápach zůstal. Tak nevím, jestli by se s tím nemělo něco dělat. Jenže co?
Odsávání par ze školní kuchyně? Častější větrání na chodbách? Jiná vývařovna? Nevím. Ale pokud se
někomu (komukoli! ! ! ) podaří zbavit Jarošku tohoto smradlavého strašáka, strávníci si oddechnou (a možná
se i nadechnou) a já budu mít klidné spaní.

Atinka

Ilustrační obrázek Australského salátu nám
poslala Kiki. Byl jen jednou. Asi došli klokani.
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Anketa: Vy a tanec!
Aktuální otázky: Umíte tančit?

Martin B.:
Ne,ale chtěl bych to co nejdřív změnit.

Anonym:
Jak jeden kluk řekl, mám prý skrytý
talent...

Důša:
Jen to, co si pamatuju z tanečních, ale
to je už hodně málo.

Čico:
Když jsem střízlivý, zvládám polku,
jive, cha chu, valčík a waltz, pokud
nejsem, umím tančit vše.

Otázky položil Pavel

Plesání na Jarošce
Pokud tančíte stejně rádi jako já, tak vám

nemohly uniknout dva velké plesy pořádané Jaroškou
a Jarošáky. Tím prvním byl Studentský ples, který byl
pro letošní maturanty jej ich závěrečným maturitním
plesem. Během tohoto příjemného večera proběhlo
šerpování maturantů, zahrála kapela Nakonec pozítří a
pořadatelé plesu měli v rukávu hned několik
večírkových triků. Největším zážitkem pro všechny
účastníky byla jistě soutěž v protahování syrového
vejce kalhotami. Nechyběla ani tombola plná
překvapení. Šťastný výherce první ceny si odnesl
mimo jiné také poukaz na vyhlídkový let. Ples
probíhal v kulturním centru Babylon, které má největší
taneční parket v Brně. Ten se během večera zaplnil,
což jen potvrdilo pověst Jarošáků jako skvělých tanečníků. Překvapením nejen pro návštěvníky, ale také
pro pořadatele, bylo vystoupení Martina Kurce, který na poslední chvíli zastoupil nemocného Petra
Ševčíka. Nakonec se ples docela vyvedl, neboť se podle dostupných zpráv protáhl až do brzkých ranních
hodin. Přestože první ročník Studentského plesu nebyl dokonalý, doufáme, že na Jarošce vznikla nová
tradice maturitních plesů, která je na jiných školách docela běžná, ale u nás chyběla.

Naopak Tradiční reprezentační ples našeho gymnázia konaný v kongresovém sále hotelu Voroněž
má mnohaletou tradici a také si každoročně získá ohlas u studentů, rodičů, profesorů i j iných přátel školy.
Ples byl slavnostně zahájen polonézou v podání našich studentů. Choreografii připravil pan profesor
Boucník a rozhodně se bylo na co dívat. Polonéza však nebyla jediným tanečním vystoupením večera –
zpestřením bylo také předtančení profesionální taneční skupiny z taneční školy Starlet. Překvapením pro
všechny účastníky byla rozhodně ukázka kickboxu pod vedením pana profesora Šnédara. Letos k tanci
hrála kapela SW Band Brno. A dobře. Bohatá tombola obsahovala zajímavé výhry – největší zájem byl
o čokoládové fotbalové míče v životní velikosti. Letošní plesová sezóna byla pro Jarošáky opět velmi
vydařená. A pokud jste s námi netančili letos, příští rok si to rozhodně nemůžete nechat ujít.

Atinka

I takhle se plesá na Jarošce. Více fotek najdete
na našem webu.
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Olympijské klání na Jarošce

Poslední týden v únoru na našem gymnáziu proběhlo celostátní kolo 54. ročníku Fyzikální
olympiády. Organizace byla výborná, ostatně jako na všech školních akcích, takže budoucí fyzikové a
inženýři měli zajištěnou nejen svačinu, ale i kompletní j ídelníček a ubytování na tř. Kpt. Jaroše. Pozvánka
na zahájení obsahovala nejen detailní informace včetně podrobného návodu k cestování veřejnou
dopravou, ale i GPS souřadnice významných bodů a mapku, což jistě všichni účastníci náležitě ocenili.
Celkem se ústředního kola zúčastnily 3 dívky, ale převahu tvořilo 47 chlapců – z toho tři přímo z našeho
gymnázia (všichni ze 4.A). Celá akce byla slavnostně zahájena v úterý 26. 3 . v aule gymnázia.
Po proslovech vyslechli účastníci vystoupení kapely Nakonec pozítří, o které jsme vás informovali
v minulém čísle, anglickou fyzikální báseň v podání Radima Laciny a zhlédli fyzikální divadlo. Pak si
měli možnost zazpívat tematicky zvolenou píseň Elektrický valčík, která nenašla u publika očekávanou
odezvu, protože pan profesor Ježek na poslední chvíli odvolal své sólo (prý ze zdravotních důvodů) a
přenechal ho Báře Prchalové.

Fyzikové pak kromě teoretických a experimentálních
úloh absolvovali prohlídku města, několik přednášek a
exkurzí. Letošní fyzikální klání bylo ukončeno slavnostním
vyhlášením výsledků v aule VUT Brno. Z našich studentů
se Jakub Vančura (6. místo) a Jan Povolný (10. místo)
umístili mezi vítěze a Petr Zakopal (27. místo) mezi
úspěšné účastníky, což je v celostátní konkurenci velký
úspěch. Všem studentům gratulujeme a pokud si chcete
prostudovat zadání nebo zjistit další informace, navštivte
web http://www.jaroska.cz/fo/

Pavel
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Čimčarara čim čim čim!! !

Stejně jako loni vyslala paní profesorka Ambrozová své svěřence na celobrněnské umělecké klání
s názvem Brněnské kolo. Možná jste o tom slyšeli. Možná se k vám donesly nějaké zvěsti o jakémsi
„Vrabečkovi“ – kategorie zpěv má přezdívku „Brněnský Vrabeček“. Možná jste byli varováni. Zcela
oprávněně.

Soutěž organizuje Turistické informační centrum města Brna, ale přihlásit se mohou soutěžící
odkudkoli (letos byla přihlášena kapela až z Mladé Boleslavi). Jediné omezení bylo věkové – soutěžící
museli být mladší 21 let. Většina účinkujících byla ze středních škol, ale byli zde i mladší účastnici
(vítězce v kategorii zpěvu lidové písně bylo 8 let).

Soutěž probíhala v pěti oborech – hra na hudební nástroj , zpěv lidových a populárních písní, kapely
a vokálně instrumentální soubory, pěvecké sbory a literaturní kolo. Naše škola bohatě obsadila kategorie
hudebních nástrojů a populární hudby, účastnili jsme se také v literární části.

Soutěžící hrající na hudební nástroje měřili své síly v pondělí 25. února, ve stejný den proběhla
kategorie lidového a sborového zpěvu. O den později soutěžili zpěváci, zpěvačkyi a kapely. Z naší školy se
účastnilo celkem dvacet studentů v patnácti uměleckých číslech a do soutěže byli zařazeni tři autoři a
jej ich literární díla. Získali jsme dohromady 13 cen (5 prvních, 2 druhá, 3 třetí místa a 2 čestná uznání v
hudební části, 1 čestné uznání v literární části).

Kromě možnosti reprezentovat naše gymnázium, zahrát si před publikem v sále Břetislava Bakaly a
slyšet hudebníky z ostatních středních škol to byla jedinečná příležitost prezentovat své umělecké
schopnosti jakékoli úrovně. Takže pokud na něco hrajete, rádi zpíváte nebo po večerech píšete, určitě příští
rok nezapomeňte udělat prof. Ambrozové radost a podejte si včas přihlášku na další ročník Brněnského
kola!

Pavel
Webovky TIC: http://www.ticbrno.cz/
Informace o soutěži: http://www.kulturabrno.cz/cs/volny_cas/brnenskekolo2013
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Bronzový Ježíšek
Pravděpodobně ani netušíte, co to právě čtete! My jsme taky netušili , co to vlastně

píšeme.
Nebudeme chodit dlouho kolem horké kaše: Časopis Ježíšek TO není získal třetí místo v soutěži

školních časopisů Jihomoravského kraje. A postupuje do celostátního kola.
Nebudeme si ani nic nalhávat, když nás paní profesorka Marková do této soutěže přihlašovala,

počítali jsme spíš s tím, že si odneseme novou zkušenost a nějaké rady do dalšího psaní. Přece jen se
nemůžeme rovnat s plátky jako je Gilotina nebo časopis Scool. Mezi všemi přihlášenými časopisy jsme
byli profesně nejmladší, měli jsme zdaleka nejmenší redakci (no uznejte, našich sedm redaktorů se nemůže
rovnat s dvaadvacetičlennou redakcí časopisu Gilotina) a také jsme byli jediným „nesvázaným“ časopisem
– všechny ostatní časopisy jsou na svých domáckých školách prodávány, tudíž zaplatí náklady na tištěné
vydání a časopisové vazby. S tímto vědomím jsme šli i na vyhlášení vítězů.

Hned ráno nás čekala studená sprcha v podobě kritiky ostatních redakcí. Mělo jít o jakousi profesní
výměnu názorů, která se ovšem pronás převrátila v jeden velký seznam chyb. Přeskočím raději detaily.
Po této debatě nám Asociace středoškolských klubů ČR ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena zařídila
zajímavé přednášky, ze kterých jsme si odnesli nějaké novinky potřebné pro tvoření časopisů a psaní
obecně. Po krátké přestávce už následovalo vyhlášení vítězných časopisů. K tomu řeknu jen to, že bylo
hezké porazit časopisy, jej ichž redakce se nám na začátku dne vysmívaly a považovaly nás za outsidery.

A do příštího roku se posuneme ještě o kousek dál. Třetí místo je hezká motivace, ale pořád ještě se
můžeme zlepšovat. Pokud nás chcete podpořit třeba i vy, pište nám a čtěte nás!

Atinka
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Setkání redakcí časopisů
V duchu přátelského hesla „musíme si pomáhat“ proběhlo u nás na Jarošce 15.1 .201 3 setkání

redakcí školních časopisů. Tedy, abych to upřesnila, my, redakce Ježíška, jsme se sešli s redakcí časopisu
Křenoviny z Gymnázia Křenová. Měli jsme tak jedinečnou možnost povyměňovat si navzájem zkušenosti,
rady a tipy ohledně tvoření našich vlastních plátků. A samozřejmě jsme si při té příležitosti taky trošku
postěžovali.

Redakce Křenovin je větší než ta naše, ale zároveň je i mladší. Jej ich časopis začal vycházet asi
o dva měsíce později než Ježíšek. Přesto Křenoviny rozhodně stoj í za přečtení.
Pokud si chcete přečíst Křenoviny, můžete si je stáhnout na adrese www.gymkren.cz nebo sledovat jej ich
nový blog (http://krenoviny.blogspot.cz/ ) a taky je najdete na facebooku.
My se těšíme na případnou spolupráci a na další setkání!

Redakce časopisu Ježíšek TO není
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„Mistrovství světa? Myslím, že určitě.“
Tanec má ke gymnastice docela blízko. Co však člověk musí obětovat a překonat, pokud se

chce dostat na profesionální úroveň? O tom jsme si popovídali s Veronikou Hegrovou – úspěšnou
gymnazistkou i gymnastkou.
Ahoj Verčo, už víme, že děláš gymnastiku, ale prozradíš nám, které disciplíně se věnuješ?
Dělám moderní gymnastiku. Hlavně gymnastiku se stuhou, ta je vlastně pro laiky nejkrásnější, ale zároveň
nejnáročnější, takže tu mám teď teprve třetím rokem.

Takže se věnuješ jen gymnastice se stuhou?
To ne, mám obruč, míč, kužele a právě stuhu. Vlastně všechno
až na švihadla, ty mají jenom malí.

Tím sis taky prošla, že?
Ano, ale tehdy bývaly i v seniorkách, jak jsem teď. Ale švihadla
se moc nelíbí divákům. Mně nechybí.

Děláš gymnastiku individuálně nebo týmové sestavy?
Obojí. Většinou bývá jaro a de facto celá sezona jednotlivkyní,
ale do toho na podzim přibývají pódiovky. Což jsou společné
skladby.

Co máš radši? Co si víc užíváš?
Asi ty pódiovky, protože je to kolektiv, ale letos by měl být svět
(Mistrovství světa v moderní gymnastice pozn. red.), na který
snad v srpnu pojedu, tak se uvidí. . .

Takže se připravuješ celý letošní rok na mistrovství světa?
Ne, to ne. Normálně v dubnu je republika (Mistrovství republiky v moderní gymnastice pozn. red.)
v jednotlivkyních, do toho, bůhví kdy - asi v únoru, se bude řešit, kdo bude v té společné skladbě. Výběr
bude z celé republiky.

To je velká konkurence! Od kolika let děláš moderní gymnastiku?
Od šesti, začínala jsem v Zubří.

A kdo tě k tomu přivedl?
V Zubří byly pouze dva sporty, házená a gymnastika, tak jsem dělala obojí. (smích)
A vyhrála gymnastika.
No, když jsem šla do Brna, tak už jsem šla kvůli gymnastice. Navíc jsem nastoupila na Jarošku, tak jsem
prostě šla do Brna. Jinak bych zůstala v Zubří.

Takže dojíždíš do Brna?
No, na víkendy spíš do Zubří, j inak jsem v Brně. Mám tu výhodu, že tu máme domek. Malý, tak akorát
pro tři lidi - pro mě, bráchu a ještě ségru.

Verča se stuhou v akci
Foto: SK TART MS BRNO
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To je celkem úžasné!
No, ani ne, vem si, že přijdeš domů a musíš si uklidit, vyprat, uvařit. . . To ti kolikrát udělá rodina, ne? Tak
já jsem tady od deseti, takže to nebylo zrovna nej jednodušší na začátku.

Od deseti v Brně jen s bratrem a sestrou? O kolik jsou starší?
Ségra má 23 a brácha 21 . Já jsem nejmladší.

Jako nejmladší jsi ten "mazánek" nebo ti nic jen tak nenechají?
Spíš se musím prát, abych něco získala. (smích) Né, já jsem ráda. Alespoň mám trošku vyšlapanou
cestičku, protože Katka, sestra, šla do Brna, taky kvůli gymnastice. Takže já jsem šla v jej ích kolej ích,
i když jsem byla o šest let mladší než ona.

Obě děláte gymnastiku?
Sestra už ne. Už je na to stará.

Ale obě jste dělaly. Cvičily jste někdy i spolu?
Dělaly, ale ona je o dost starší, tak byla vždycky v jiné kategorii než já.

Jaký byl tvůj první úspěch na velké soutěži?
Jak velkou myslíš? Můj největší úspěch byl určitě ten, že jsem se dostala na Evropu (Mistrovství Evropy
v moderní gymnastice pozn. red.) ve společné skladbě, to bylo loni v Novgorodě, ale první úspěch bylo
třetí místo na republice v roce 2007, to mi mohlo být tak 12.

Jaká je konkurence na takovém mistrovství Evropy?
No, velká. Byly jsme jedenácté z patnácti, ale mohlo to být tak
možná o jedno místo lepší, j inak vítězí hlavně Východ - Rusky,
Bělorusky, Ukrajinky.. . Poslední byly Angličanky, které sice byly
na Olympiádě, protože se mohly zúčastnit jako domácí, ale bylo to
strašný. Asi jako u nás ta spodní kategorie. I naše menší holky
byly lepší než ony.

Co si pamatuješ z takové soutěže?
Skvělou náladu. To, že po nás třeba řvala trenérka, to už si vůbec
nepamatuju. Ale byl to skvělý kolektiv, takže skvělý zážitek.

Už víme, jakých soutěží ses zúčastnila, ale prozradíš nám,
jakých soutěží se ještě zúčastníš?
Mistrovství světa, to si myslím, že určitě, ale ještě se pokusím
o mistrovství Evropy v jednotlivkyních. Olympiáda? Myslím, že
moc šancí zatím nemám. Ale uvidí se, čtyři roky je dlouhá doba.

Za čtyři roky ještě budeš dělat gymnastiku?
Já nevím. Spíš asi ne, protože už teď začínají ty zdravotní problémy. Většinou od těch šestnácti bolí záda
a tak. A když něco přestane bolet, začne něco jiného. Uvidíme. Hlavně jde o to zdraví.
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Kolikrát týdně trénuješ, aby ses dostala na tuto úroveň?
Zhruba šestkrát týdně. Pokud není před závodem. Před závodem máme většinou čtyřikrát týdně
dvoufázově a dvakrát "menší" trénink - asi čtyři hodiny.. . jenom.

To si ani nedokážu představit.
No, Pavel (fotograf pozn. red.) si to představit musí, protože jak v té škole nejsem, tak to jsem vždycky
na tréninku. Pak jdu třeba v jedenáct, potkám paní profesorku Markovou, která mně říká, že se flákám,
když jdu v jedenáct teprve do školy, ale já už jsem byla od sedmi na tréninku.

Myslíš si, že Jarošku zvládáš i přes všechny ty tréninky?
Jo, dá se to. Spíš nezvládám kamarády.

Co tě na gymnastice baví nejvíc?
To, že se zdokonaluju. Každý rok. Nejradši mám nové sestavy, protože ty staré už přece jenom jezdím
pořád dokolečka. Na ty nové sice kolikrát nadávám, jsem naštvaná, že mi to nejde. Kolikrát odejdu
z tréninku s tím, že to nemůžu ani vidět, ale pak ten výsledek nějaký je.

Kam chceš jít dál?
V gymnastice asi dál moc jít nejde, protože trenérku dělat nechci. Vždycky je mi líto těch malých dětí,
kterým se pořád nadává, ale oni za to vlastně nemůžou. A rozhodčí bývá de facto vždycky zároveň
trenérka. Takže buď se budu zabývat nějakou regenerací ve sportu a výživou, to by mne asi bavilo, nebo
mi jde matika, fyzika, deskriptiva. Tak možná tímto směrem.

S Verčou si povídala Atinka



Zrcadlo - Názory
K čemu nám to bude? 16

K čemu nám to bude?
Panuje shoda na tom, že dnešní společnost mnohem méně uznává formální autority než tomu bylo

dříve, studenty a školu nevyjímaje. Nechme stranou, zda je to dobře nebo špatně. Podstatné je, že vzrostl
význam motivace a neformálních vztahů nejen ve škole. S otázkou "K čemu nám to bude?" se ve škole
setkávám opravdu často. S tím úzce souvisí další dvě otázky: "Co by si měl z daného předmětu odnést
člověk, který jej dál bude studovat?" a "Co by si měl z daného předmětu odnést člověk, který jej dál
nebude studovat?"

Škola a s ní i učitelé se sice musejí neustále přizpůsobovat duchu své doby, základní principy však
zůstávají jednoduché a neměnné, podobně jako přírodní zákony. Rozhodně nesouhlasím s častým
tvrzením, že škola nejvíc potřebuje „modernizovat“ ve smyslu většího využívání počítačů, internetu,
projektů, atd. namísto používání paměti, vlastních poznámek a cvičení. Vzdělaní lze, stejně jako tomu
bylo vždycky, dosáhnout pouze vlastní usilovnou prací bez ohledu na použité prostředky. Problém leží
j inde a dobře ho ilustruje tato definice učitele: „Učitel je člověk, který se snaží naučit něco, co sám
pořádně neumí, lidi, kteří to ani nechtěj í umět.“ Snažit se naučit člověka, který sám ani nechce ani
nemusí, je snaha opravdu marná. Dovolím si zde citovat dvě zásady z 350 let staré Didaktiky Magny [1 ]
od J. A. Komenského:

(1) „Učíli se však žák bez chuti, bez pozornosti a bez porozumění, v co pevného možno z toho
doufat?…proto má učitel v žákovi dříve vzbudit touhu po vzdělání, a než jej začne vzdělávat svými
předpisy, má jej dříve učinit schopným ke vzdělání a tak povolným ve všem; ale kdo na to myslí?“
(2) „Usnadníš tedy žáku práci, jestliže mu při všem, čemu ho budeš učit, ukážeš, jak se toho užívá…
To musí býti naprosto všude, v mluvnici, v dialektice. aritmetice, geometrii, fysice atd. Nestaneli se
tak, všecko, co mu vyložíš, bude se mu zdáti nějakými zjevy z Nového světa. Ukážešli mu však,
k čemu všecko slouží, umožníš mu zcela, aby si byl vědom své znalosti a snažil se ji uplatnit.“

Studenty je dnes mnohem těžší motivovat
z několika důvodů. Prvním je pochopitelně
obrovská inflace gymnázií a vysokých škol.
Pokud se konají přij ímací zkoušky, tak většinou
formou testů studijních předpokladů. Státní
maturity jsou špatně připravené a neví se, v jaké
podobě budou vůbec pokračovat. Další problém
dal nadpis celému článku. Otázka „K čemu nám
to bude?“ je dnes velmi častá. Studenti budou
dělat pouze to, v čem sami vidí smysl či užitek
pro sebe, případně co je baví. Učiteli nezbývá než
si je získat pro krásy a užitečnost svého oboru a
svoji neformální autoritou je přesvědčovat, že
studovat má smysl. Že to, co je po nich žádáno,
má význam a smysl nikoliv jen pro jej ich budoucí
vzdělaní, ale pro vzdělanost v obecném smyslu.
Že mít přehled o světě kolem nás a schopnost se
v něm vyznat je pro ně důležité.

Přesto se ve školách stále velmi často
setkáváme s převažující vyučovací metodou,
kterou nazývám ZZZ – zapiš, zapamatuj ,
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zapomeň. Musím se přiznat, že tímto způsobem jsem absolvoval mnoho předmětů svého středoškolského
studia, aniž bych si z toho cokoliv odnesl. Některé taková výuka odrazuje, mnoho studentů ji však vítá,
protože od nich nevyžaduje velké úsilí, přestože v ní nevidí žádný smysl snad kromě cvičení paměti.

Gymnázium je poslední stupeň všeobecného vzdělání, ale zároveň je také přípravou na další
studium. K tomu se potýkáme s obrovským rozsahem nadání jednitlivců (nesrovnatelným s dřívější
zkušeností). Skloubit vše dohromady tak, aby výuka každého obohatila dle jeho schopností a potřeb, je
nesmírně těžký úkol. To si studenti většinou nedokáží představit - je to asi jako vést horskou výpravu, kde
máte lidi od horolezce po vozíčkáře, přičemž velká část výpravy by nejraději zůstala doma. Problém se
rozhodně nedá vyřešit tím, že „pro jistotu“ všechny připravíme ve fyzice na studium odborné fyziky,
v dějepise na studium historie, atd. Zaprvé, někteří k tomu nemají nadání. Zadruhé, a to je horší, pokud se
takto zachovají všechny obory, výsledkem je přehlcení množstvím nezvládnutelných a z velké části
nesmyslných požadavků. To vede k povrchnosti, aplikaci metody ZZZ a tedy k demotivaci. Pokud
studenti příliš vysokou úroveň či rozsah nezvládají nebo nechtěj í zvládat, reagují často učitelé snížením
důslednosti či zmírněním hodnocení.

Učitelé i autoři učebnic mají přirozenou tendenci naučit „co nejvíc“ a soustředit se na ty, kteří
budou daný obor dále potřebovat. Přitom je zřejmé, že správnou cestou je vždy ta zlatá střední. To
znamená v naší situaci promyšlené snížení rozsahu učiva (dle možností dané školy) tak, aby bylo možné
se věnovat jeho pochopení a aplikaci a dále, aby bylo možné důsledně vyžadovat jeho zvládnutí a
nezapomenutí. Aby byla výuka smysluplná a zajímavá, musí vycházet z reality, ale zachovat si svoji
všeobecnost. Tedy neučit se „kdy byla vynalezena žárovka“, ani „jak vyměnit žárovku“, ale „jak žárovka
funguje“.

Tomáš Nečas
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Přiznávám se. Anonymně.
Největším hitem internetu v posledních čtrnácti dnech jsou anonymní přiznání nejrůznějších lidí k věcem,

ke kterým by se nikdo snad ani přiznávat neměl. Jsme sice na začátku článku, ale už teď doufám, že je alespoň
polovina těch přiznání vymyšlená. Protože některá jsou opravdu nechutná. Některá jsou pohoršující. A některá,
bohužel a naneštěstí, velmi inspirativní. Vsadím se, že se najdou i tací, kteří si budou chtít všechny ty „zábavné
věci“ vyzkoušet na vlastní kůži.

Jak to funguje? Jednoduše. Navštívíte stránku s jednoduchým textovým formulářem (dost podobný se naučí
vytvářet i studenti informatiky v prvním ročníku předmětu Informatika a programování) a zde si tzv. vylijete svou
hříšnou dušičku. Vaše přiznání pak putuje zcela anonymně do jakéhosi redakčního systému, kde si zmíněné
nemravnosti přečte administrátor facebookové stránky a váš text (pokud je dostatečně pohoršující) zveřejní.
Jednoduché, rychlé a snadné.

Ani Jarošce se tento trend nevyhnul. Rozjezd naší „zpovědnice“ byl sice pomalý, ale časem se vyšperkovala
k dokonalosti a dnes si můžete přečíst o alkoholu ve vyučování a slaňování ze čtvrtého patra. Při čtení se občas
zeptáte sami sebe, jestli je to vůbec možné, ale s největší pravděpodobností si pak vzpomenete na spolužáky, což
vás ujistí, že to je skutečně možné. Někdy dokonce i pravděpodobné. Já nad tímto přiznáváním stále kroutím
hlavou. Že někdo ty věci dělá, to bych ještě dokázala pochopit, ale že se k tomu někdo i veřejně přizná – to už mi
tedy opravdu nejde na rozum. Má to snad sloužit jako tabule cti nebo je to nějaká ujetá soutěžní listina? A zábavné
to někdy taky není. To, že si tam student vylije vztak, je sice hezké, ale nic tím stejně nezmění.

Jeden skvělý úlovek jsme ovšem objevili. Jedno takové lehce naivní přiznání se změnilo v jakousi soutěž
„Miss matikář roku 2013“!

Atinka
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Kam se zašít?
A máme tady další díl našich kavárenských zašíváren. Kam se podíváme tentokrát? Už je teplo,

tak proč necestovat rovnou do Jižní Ameriky?
Pravda, takovou služební cestu by nám náš ústav nezaplatil. Naštěstí opravdu nemusíme daleko, prostě
přejdeme Lužánky (a ti línější z nás se vydají jednu nebo dvě zastávky jedničkou směr Pionýrská) a
odpočineme si v nově otevřené kavárně Maloca.

Maloca Café
„ Za zvuků latinskoamerických rytmů i francouzských chansonů“

Kavárna je otevřená teprve 4 dny a už se stala mou oázou klidu. Energická majitelka se vrátila před
čtyřmi týdny z Kanady a přivezla s sebou spoustu novinek! Každodenní stres můžete nechat za dveřmi a
pohodlně se rozvalit v křesílku, na gauči nebo v houpací síti.

Kromě 100% Arabika kávy, domácích závinů, štrúdlů a muffinů vám v této kavárně nabídnou i
výtečnou zeleninovou polévku, wrapy všemožného druhu, ovocné smoothie i nejkvalitnější zelený čaj
Matcha. Jej ich největší specialitou, nejen dle mého názoru, je však RED ESPRESSO, které se připravuje
ze surovin dovážených přímo z Jihoafrické republiky. Jde o čaj roiboos připravený na způsob espressa,
který tak získá originální a velmi lahodnou chuť. Maloca café je jediná kavárna v Brně, kde si tuto
delikatesu můžete vychutnat. A to hned v několika variantách. Nezapomínají zde ani na ty, kteří trpí
alergiemi a nesmí například klasické mléčné výrobky. Dobroty v této kavárně jsou bio a objednat si
můžete i lahodné pokrmy a nápoje ze sóji.

A to vše najdete v příjemném prostředí, které tiše doprovází zvuky latinsko-amerických rytmů i
francouzských šansonů. Samozřejmě je k dispozici i připojení na wifi.

DO KONCE DUBNA ZDE TAKÉ PROBÍHÁ AKCE 1+1 ZDARMA!

Tak stačí už jen vzít přátele, na chvíli zastavit čas a nechat plynout uspěchaný svět kolem.

Kavárnu najdete na Štefánikově 7 - u zastávky Pionýrská
a na facebooku

Týnka
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Jsem jedním z mála, co měl to neštěstí a pamatoval si minulé životy. Byla jich spousta. Po těchto
zkušenostech se pro mě stala víra něčím tak samozřejmým jako pro pijana otevření špiritusu hned po ránu. Velcí
bohové, kteří zajišťují prosperitu druhu, mě nezajímali. Mým jediným bohem je Smrt - ve své čisté podobě
krásná stejně jako obávaná, spravedlivá stejně jako nekompromisní, ale hlavně opěvovaná stejně jako
nepochopená. Ti, co ji vzývají, se domnívají, že je spasitelkou a zbaví je jej ich problémů, vyčistí mysl a možná
jim dá novou šanci, takhle to však nefunguje. Ti, jež si pamatují své minulé životy, jsou naplněni bolestí a
pomalu odtékávajícím zelenožlutým hnisem, musí platit den za dnem daň ze života, aby ho mohli jednoho dne
opustit. Nevědomost bývá tou nejsladší odměnou, kterou můžete po smrti získat. Není pravdou, že s posledním
vydechnutím vás opouští vaše duše a hledá si nové tělo. Duše je v každé části těla, každý kousek kůže, svalu
nebo mozku obsahuje část. Duše si začne hledat nové tělo až po rozložení. Do té doby tělo vnímá, není to
fyzická bolest. Je to bolest, kterou ve své pravé čistotě nevnímáte nervy, ale ona se zapisuje, zarývá pěkně
hluboko a nechává za sebou rozšklebené jizvy, j ichž se nejde zbavit a ani na ně zapomenout.

Noc co noc, když kráčím poloprázdnými ulicemi mezi žebráky a zfetovanci, tak nemůžu přestat myslet
na to slovo – Oránya. Při mé poslední smrti (na tyfus v 60 letech) se mi zjevila jedna z mdlých přisluhovaček
smrti, a když mou duši předávala do jiného těla, tak stále opakovala jen tohle jediné slovo – Oránya. Šeptala ho
s jemností, bez naléhavosti, ale nechyběla mu důležitost, mluvila velmi nenuceně. Možná je to mé pravé jméno,
jméno mé duše. Jméno, které se nemění s tělem, tohle by mohlo být to, co zůstává vpálené jako vzpomínky..

Thespis "Toulá se po čisté noci a vidí, co ostatní nechtějí vidět..."

Mmm... Pocit procházející celým tělem. To štěstí, rozkoš, touha, když se dotkne mých rtů. Vždy, když
ho vidím, stávám se otrokem vlastního chtíče. Neodolatelná hořkost, ta chuť, kterou cítím na jazyku. Ten zvláštní
nevyzpytatený ochromující stav, jenž se rozlévá mým tělem až příliš často, vysílá impulzy do samých konečků
prstů. Až příliš lehké je podlehnout. Nechat se unášet. Je nepopsatelné, jak těžké je vymanit se ze spárů tohoto
démona.

Je to čaroděj až příliš mocný. Zastavím se pokaždé, když ho vidím. Dopřeji si alespoň pohled. Jeden
jediný pohled, který ve mně vyvolá opět ty nádherné vzpomínky. Na dětství, na tolik krásných chvil. Představuji
si, že jsem zase s ním. Mohu si na něj sáhnout, láskyplně jej olíznout. Čichat jeho vůni. Hořce – sladkou, sladce –
hořkou. Jemnou a velice známou. Chci opět pocítit jeho měkký dotek na svých rtech. Vychutnat si pocit spojení.

Neskonalý příval štěstí, který ani nejde popsat rozumnými slovy, pocítím vždy, když mi zaplní ústa.
Hořce se rozlévá po jazyku, sladce zanechává vzpomínku v celých ústech. Jemný a něžný zdá se pokaždé,
ale dokáže mne zkrotit. Nezáleží na tom, jak je velký. Chci, aby byl jen můj . Nerada se o něj dělím. Chráním
ho před ostatními, ale většinou jsem bez šance. Chápu to. Touha je příliš neodolatelná. Já si však nenechám ujít
příležitost se ho zmocnit. I když bych asi měla.

Když ho opouštím, připadám si šťastná, ale zároveň mne naplňuje úzkost. Hlavou se mi proženou
nejrůznější otázky, na které nemám odpovědi. Co když příště nebude takový? Stejně dokonale hořký, ale jemný
a plný rozkoše? Proč mi musí působit tolik radosti a záveň starostí? Co já se kvůli němu naběhám! Ale pokaždé
mne svede. Moc mi chybí jeho vůně i chuť. A úzkost se vrací. A je stále větší. Z té nezměrné úzkosti mne bolí
žaludek. Nebo to není z ní?

Když zavírám ty velké dveře, věnuji mu poslední pohled. A on tam leží, nehýbe se. Je mi líto,
že je rozřezaný, osamocený a opuštěný. Nejradši bych si ho odnesla, abych ho uchránila jen pro sebe. Ale vím,
že je mu nejlépe tam, kde právě je. I když ho nevidím, stále to všechno cítím. Pocity, které jen těžko vyvolá něco
jiného. Nejraději bych se s ním rozloučila, ale uznejte, vypadala bych jako blázen, kdybych si povídala
s kouskem čokoládového dortu.

Atinka

K dobré kávě patří také dobré čtení. Tentokrát si můžete přečíst druhý díl od tajemného
Thespise a nebo o něco optimističtější příspěvek od Atinky.
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SupermanSuperstar Martin Kurc
Pokud jste byli na Studentském plese, tak už víte, o kom bude

řeč. Pokud jste tam nebyli, tak prostě jen čtěte pozorně dál. Na
historicky prvním maturitním plese Jarošky měla zazpívat naše
školní superstar Peťa Ševčík, kterého ovšem zrovna v ten den
skolila chřipka (podobně jako půlku školy). Takže se Petr musel
této obrovské cti vzdát a zůstat v posteli s hrnkem horkého
heřmánkového čaje. Naštěstí pro organizítory plesu byl však tak
hodný, že stihl ještě vyburcovat svého kamaráda a kolegu
z Československé Superstar Martina Kurce. Martin popadl
cédéčko a dorazil. A tím byl ples zachráněn.

Nekoukali jste na Superstar a říkáte si: „Kdo to je?“ Prozradíme vám to!
Martin Kurc pochází z Valtic a je mu 21 let (jen pro zajímavost – je narozen ve znamení býka). Ačkoli
začínal v šesti letech jako houslista, ve třinácti přešel na nástroj , který je přeci jen pro popmusic
atraktivnější – tedy na elektrickou kytaru. A pak k tomu ještě přidal klavír. Jako zpěvák začínal přesně tak,
jak obvykle zpěváci začínají – ve čtyřech letech vyhrál soutěž ve zpěvu lidových písní. A na základní škole
chodil do sboru. Což je nepochybně povzbuzující zpráva pro všechny členy našeho pěveckého sboru Jaroš.
Poté pokračoval se zpěvem na Střední škole umelecko-manažerské. Přihlášku do Československé
Superstar v roce 2010 vlastně nechtěl podat. Ale nakonec dobře udělal, protože si odnesl sedmé místo a
mnoho fanynek. Z osobního setkání můžeme ještě dodat, že Martin je nesmírně milý človíček,
profesionální, ale vstřícný a do nosu mu
(narozdíl od jiných celebrit) neprší.

Superstar-superman-zachránce školního
plesu Kurc se předvedl Jarošáckému publiku se
vší energií a citem. Zpíval např. písničky od
Karla Gotta (obrovský úspěch), Bryana
Adamse (stejně dobré jako originál) i vlastní.
Nakonec se dá říct, že publikum bylo
spokojené a Petr Ševčík se mohl klidně
vyležet. A na Martina jsme si vzali kontakt
nejen proto, aby nám poskytl nějaký ten
autogram a rozhovor, ale také proto, abychom
si u něj rezervovali další vystoupení.

Pokud by se nám už nepovedlo Martina
ulovit, tak mu tímto přejeme mnoho pěveckých
a profesionálních úspěchů!

Atinka
jménem organizátorů Studentského plesu
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Zouk
Zouk je poslední dobou velmi oblíbený mladý taneční styl. Zouk vznikl

kolem roku 1980 na karibských ostrovech Martinik a Guadelope. Samotné slovo
zouk pochází z kreolské francouzštiny a znamená párty. Když mluvíme o vzniku
zouku, musíme si uvědomit, jaká je kultura na karibských ostrovech. Ostrovy byly
v minulosti ovládány různými evropskými mocnostmi. Každý ostrov má vlastní
kulturu, která se nejvíce mísila s francouzskou, španělskou, anglickou a holandskou
kulturou. Rozmanitost především v hudbě byla způsobena i osídlováním afričanů.
Zouk vznikl ve francouzské kolonii smícháním místní hudby a cizích vlivů. Zouk se
dostal do Paříže a od tama dál do Evropy. Úkolem muzikantů hrajících zouk bylo
nejen šířit hudbu, ale také jej ich kulturu a ovlivnit evropské myšlení.

Nejvíce studií se domnívá, že rytmický
základ pochází z arabské kultury. Tento základ se
nalézá také v hudbě ve Španělsku, Portugalsku,
Africe a Jižní Americe. Úplně prapůvodní tanec,
který tomu všemu předcházel, se jmenuje carimbo.
Je to domorodý tanec, který patří k amazonskému
folklóru a tančil se po celá staletí. Ve své tradiční podobě je doprovázen bubny a
při jeho tanci se žena snaží muže přikrýt svou sukní, přitom rotuje svým tělem a
točí hlavou. Postupem času se z carimba vyvinula lambada. Lambada byla
zakázaná, ale lidé ji měli rádi. Když objevili hudbu zouku, tak na ni začali tančit
prvky lambady a začali tanec rozvíjet dál. Hudba byla najednou pomalejší
s většími změnami v rytmu a tak se stal tanec smyslnější, různorodější a krásnější
– vznikl lambazouk. Na přelomu 20. století se objevili nové styly například
reggaeton, které ovlivnili zouk a vytvořili jeho dnešní podobu. Dnes existuje
několik podob zouku; klasický zouk je smyslný, vášnivý tanec plný emocí.
Každý tančí zouk trochu jinak a proto je tak rozmanitý a krásný. U složitějších
figur je velké umění, když umí patrner partnerce naznačit co chce a partnerka to
pochopí. No zkuste si to sami!

Lucka ŠiprováTakhle tančí zouk Jarošáci!
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Nově vymalovaná jídelna
Nyní díky našemu panu školníkovi j íme obědy
s ještě větší chutí než doposud.

Přípravné kurzy
Jsou tomu tak dva týdny, co opět začaly přípravné kurzy
pro budoucí primány.
Poznáte to podle hromady rozházených bot. . .

Recitační soutěž
11 . 3 . 201 3 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Porotci byli: Ewa Farna (M. Kohlová), Ondřej
Soukup (M. Ošťadal) a Pavol Habera (M. Hubáček). Vyslechli jsme si řadu povedených pokusů, jak
nováčků primánů, tak i zkušenějších studentů NG. O 2 dny později jsme se dozvěděli výsledky. První
místo obsadil Šimon Knettig z 4.bg s básní „Otázka a odpověď“ od Rudolfa Medka, na druhém místě se
umístil Jan česnek z 2.bg s básní „Holá pohádka“ od Petra Nikla a na třetím místě se umístila Bára
Kapičková z 1 .bg s básní „Lev a myš“ od Marie Tetourové.

Překvapení pro pana školníka
Asi před měsícem pan školník požádal třídu 2.bg s panem profesorem Hubáčkem v čele
o výzdobu školního sklepa. Zhostili se toho jak jinak než stylově.
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Smuteční obřad byl důstojný, gekoni byli pohřbeni v malinkatých
rakvičkách do společného hrobu vyhloubeného na školním dvoře. Pan
profesor Hubáček pronesl řeč a třída 2.bg ještě stále plná žalu držela
minutu ticha za zemřelé gekony.

Redakce Ježíška přeje pozůstalým upřímnou soustrast.
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HIMOC
Ze začátku nebylo nic jasné a vůbec jsme nevěděli, co vlastně budeme hrát. Na prvotní nápad nás

přivedl náš třídní profesor Hubáček. Návrhy se týkaly muzikálu, který si vzalo na starost pár holek z naší
třídy. Vznikly však nějaké spory a my jsme byly postaveny před ultimatum: „Buď nebudou hrát kluci,
anebo žádný muzikál nebude.“ To nám přišlo nespravedlivé a rozhodly jsme se vzít věc do svých rukou.

Měsíc jsme všichni trávili dohadováním se o přestávkách, o čem to vlastně bude, kdo napíše scénář
a kdo co bude hrát. První zkouška byla improvizovaná, ale nakonec z ní vznikl sice jen hrubý, ale j iž
docela jednotný náčrt scénáře, který jsme postupně vylepšili. Podobný vývoj se odehrával i u názvu
samotného představení. Chtěli jsme narazit na seriál „Jak jsem poznal vaši matku“ a pojmenovali jsme jej
„Jak jsem poznal naši třídu“. Skutečná zkratka seriálu je „HIMYM“ a to jsme předělali na „HIMOC“ což
se uchytilo a používáme to do teď.

Asi 3 měsíce před plánovaným vystoupením na Vánoce jsme začali trávit své volné přestávky a
odpoledne nacvičováním. Bylo to místy těžké, ale bavilo nás to. Před Vánocemi jsme se snad z bázlivosti,
snad ze strachu z konkurence (kvartáni měli taky divadlo) rozhodli naše představení zahrát jen před třídou.
„HIMOC“ měl však úspěch a i náš pan třídní profesor nás pochválil a řekl, že by stálo za to, zahrát to
příležitostně v tělocvičně před zbytkem školy.

Dali jsme si na pár měsíců pauzu a teď když už jsou Velikonoce za dveřmi, tak začínáme oprašovat
texty a znovu trávit přestávky společně na nácvicích. V následující době se tedy na „HIMOC“ bude moci
těšit i zbytek nižšího gymnázia na Příční.

Verča
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Nesu ti jenom beránka
Z celého rozlehlého domu si vybral tuhle místnost-nemístnost. Prostě tuhle. Byla orientovaná

na sever a nacházela se v onom asymetrickém kusu budovy v prvním, tedy nejvyšším patře stavby. Šlo
zcela j istě o ten trávník. Velké francouzské okno se dalo celkem hladce posunout po nerezové liště a tím se
člověku uvolnil vstup na malou terásku posázenou trávou. I tohle bylo dobře navrženo; krátký svěže
zelený porost se střídal s vysokým divokým a vytvářel dojem pěšiny vlnící se džunglí. Po pár metrech se
stébla rozestoupila a příchozímu se naskytl pohled na malý plácek, který byl uťat prudkým srázem, jak
výběžek domu náhle končil. Dole na zemi pod sloupovím nesoucím terasu se ještě rozprostírala dlažba ze
světlé břidlice, ale dál už byla jen jakási pastvina a na horizontu tmavý obrys lesa. Noci tady byly
neskutečně krásné, chladné a možná trochu drsné, avšak rozžíhaly Tennovi v očích tu zvláštní j iskru, co
u něj Oleth poslední dobou tak často vídal. Nelíbilo se mu to přesně proto, že pro to nemohl najít žádné
vysvětlení. Bylo to příliš abstraktní, nejasné a nedefinovatelné, mimo známou půdu Olethova způsobu
uvažování. Nic, co by člověku něco řeklo. Jenom pocity. Měl hrůzu z představy, že tomu nerozumí a ani
nehodlá rozumět, bál se nechávat tam Tenna o samotě s něčím, co snad ani neexistovalo. Přitom si připadal
hloupě, že jej vyvádí z míry něco tak absurdního. Nechal pak na francouzské okno připojit ovládací
mechanismus a připevnil ho co možná nejvýš na stěnu. Bylo jasné, že to nepomůže, ale nechtěl Tennovi
jeho výlety přímo zakazovat a cítil by se zahanben, kdyby Tenn poznal pravý účel nové páčky na okně.
Nebylo potřeba říkat, že to bylo celé bezúčelné. Oleth zkrátka opět neměl jasno, jako nikdy v ničem.

Celé přízemí osvětlovalo noc žlutavou září. Některá zvířata to přilákalo blíž, aby opatrně vykoukla
z temna mezi stromy a zase rychle zmizela. Když Oleth pomalu a zamyšleně dojídal pozdní večeři opřen
lokty o lesklý stůl, zahlédl jelení paroží a pár hlubokých zmatených očí. Ty oči se mu zavrtaly do hlavy a
s výčitkou mu připomněly Tenna. Narovnal se ze své přikrčené polohy avydal se ho zkontrolovat. Tenn
nechal ve svém pokoji rožnuto, ikdyž tam sám nebyl. U okna byla přistavena dřevěná stolička a
v závanech větru pronikajících otevřeným oknem povlávaly průsvitné závěsy. Oleth si povzdechl a vydal
se vlnící se trávou za svým malým svěřencem. Seděl natravnatém plácku, jako spoustu nocí předtím,
v ruce šálek s mlékem a oči pasoucí se po hvězdách. Čokoládové vlny vlasů mu trčely kolem hlavy jako
hnízdo, koruna nebo svatozář, záleželo na tom, co si člověk chtěl představit. Tenn Olethův příchod
zaznamenal, ale nedal to na sobě nijak znát. Nechal ho tam stát a pomyslně se topit v situaci, neschopného
najít nějaká slova, která by Tennovi řekl. Klučík se na sebe někdy zlobil, že Oletha tak trápí, obvzláště
tichem. Ale mlčení téhle chvíle prostě nemohl narušit, jako tomu bylo i u mnoha dalších, protože jinak by
zlomil jej ich kouzlo. Zůstali oba bez hnutí pohrouženi do vlastních myšlenek a snažili se hádat směr úvah
toho druhého. Nakonec ticho prolomil přece jen Oleth: "Nesu ti jenom beránka." Zrozpačitěl. "Víš kdybys
chtěl. . ." Tenn se na něj otočil a vykouzlil dětsky nevinný odzbrojující úsměv. Oleth se mu jej pokusil méně
úspěšně oplatit, položil krabici na zem a zmizel ve vysoké trávě. Tenn si k ní přisedl blíž a zamyšleně si
pohrával s víkem. Fantazie mu podsouvala obrazy měkké bílé vlny, zvířecího dechu a kopýtek na štíhlých
nohách. Tenn si uvědomil, že nikdy po ničem netoužil víc. Ale jak? Přemýšlel o stádu ovcí, zatímco nad
pastvinou se snášely mlhy noci přehupující se v ráno. Potom si vzpomněl na nudné víkendové obědy, kdy
míval ve zvyku číst si během jídla etikety majonéz a horčic. A na jeden takový papírek. Jste to, co jíte.
Pousmál se sám pro sebe, odklopil víko krabice a zabořil drobnou ruku do pečlivě našlehaného sněhu
z vaječných bílků. Bude beránkem.

Tenebrae
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Počasí
Když jsem byla malá, asi sedmiletá, chtěla jsem být rosničkou. Tím myslím tu mladou slečnu, zřejmě

začínající modelku s úsměvem tak umělým, až se mi z toho teď, v současnosti, ježí mé neexistující chlupy
na zádech. Dobře, záleží na kterém programu se právě díváte, ale to je všeobecný stereotyp. Vůbec svou
mladší já nechápu. Kdybych se s ní potkala, asi bych šla po pětivteřinovém „rozhovoru“ na metalový
koncert, zotavit se z toho šoku – a to metal neposlouchám. Přeháním, jako vždy.

Pravda je ale taková, že se ráda dívám na předpovědi počasí. Hlavně porovnávat předpověď v televizi
a na internetu. Všude je to trochu jinak. Nejlépe se na to dívá na teletextu ČT, kde je to za 1 ) napsané a
nejsou tam sluníčka, mráčky a spol. (proč tam nikdy není duha?) a za 2) můžete si to přečíst kolikrát
chcete, atd.

Hodně lidí se na předpovědi počasí vůbec nedívá. Hlavně my, adolescenti. Oni si vstanou, podívají se
z okna, a z toho určí, jak bude celý den. Když vychází slunce, bude slunečno, když je zataženo, bude
zataženo celý den. No, moc často se to nestává, hlavně teď v zimě.

Vidím červánky, určitě bude hezky, a ono bude samozřejmě pršet. Tohle jsou zákony schválnosti,
na které se občas nachytá každý. Počasí je velice škodolibé a neváhá využít každé situace, aby nás
nachytalo. Ale čas od času je to i užitečné.

Všichni přeci známe ty klišoidní románky, kdy hlavní hrdinka nechala deštník doma, a náhle začne lít
jako z konve, ještě za doprovodu hromu a blesku a zrovna v tu chvíli kolem „náhodou“ projde jeden
superokouzlující Pan Dokonalý a galantně jí poskytne místo pod svým deštníkem. Ale něco na tom asi
bude – ještě jsem nezažila chlapa, který by vedle sebe nechtěl hezkou slečnu v nouzi.

No, počasí v zimě se těžko odhaduje. Třeba v tu dobu, kdy píšu tenhle článek přes noc sněžilo a
ve dne svítilo to chladné zimní slunce. Den předtím svítilo taky, a rozpustilo sníh, který se tam
nashromáždil další den předtím. Musím říct, že bylo moc pěkné šlapat po Svoboďáku, kdy sněžilo tak
hustě, že to vzdali s odklízením sněhu, a tak se z něj stal bílý povrch hermelínu o velké ploše. Takže moje
pseudopředpověď počasí tentokrát nebude, a nechci vás zatěžovat těmi obecnými větami, které neřeknou
prakticky nic, jako třeba: dnes bude 15 až -10 stupňů Celsia, jasno až zataženo atd. A ještě něco.

Užijte si sníh.
Vaše Pseudorosnička

Obr. zdroj: Rosnička Rosice
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PLEASE PLEASE ME
Procházela jsem ulicí a zachytávala kusy cizích rozhovorů. Bývá zajímavé jen tak náhodně

nakukovat do životů neznámých lidí. Mozaika městského světa. „Popros,“ rozkázala žena zdvíhajíc psí
pamlsek. Zvíře poslušně zvedlo hlavu a štěklo. Nadšeně zavrtělo ocasem, když dostalo svou odměnu.
Za chvíli oba zmizeli v parku.

Na rohu seděli v zahrádce kavárny dva postarší muži a mračili se do listů novin. „No prosím, tady
to vidíte. Kam to snáma všema spěje. . .“ Druhý jen depresivně pokyvoval hlavou. Jedna dvoustránka
denního tisku byla špinavá od kávy, jak na ní před chvílí pravděpodobně stál šálek. Nezdálo se, že by jim
to vadilo. Muž, co prve mluvil, zastavil procházející servírku a zdvořile požádal o účtenku. Sáhla
do bločku a vytrhla příslušní papír. „Prosím, tady to máte, bude to.. .“ Jej ich rozhovor zanikl v halasu
turistů, které někde nedaleko vyklopil dálkový autobus. Drobní prodavači se zase budou mít.

Nestála jsem o masový fyzický kontakt, a tak jsem uhnula do postranní uličky. Tuhle mám ráda, je
v ní vetešnictví. A tam je zajímavé všechno. Výloha zůstala od minule skoro nepozměněná, jen do ní
přibyl starý gramofon, který právě přehrával nějakou desku. Parádní kousek. Přišla jsem blíž a ztuhla,
abych nešustila látkou a něco slyšela. Přes sklo slabě zněli Beatles, usmála jsem se. Obchod byl ale
prázdný, kromě prodavače rovnajícího desky a kazety už tu zbyla jen jedna zákaznice. Prodavač byl
zřejmě v dobré náladě; pohvizdoval si kusy písničky. Potom přešel k zákaznici a nabídl j í ruku.
Domyslela jsem si nějaké Smím prosit? Chvíli jsem se dívala, jak tančí, a pak jsem zmizela do nastávající
tmy.

Nenymka
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V taktu srdce bušení
tančí žíly
klopýtá dech
Na parketu
zalknuté mlčení
mých kroků

(Petr Steindl)

Nechceš platit za taneční
a přesto chceš tančit v mžiku?
Tak si obuj lehké boty,
a zkus skákat po hřebíku!

(http://www.bezmez.cz/epigramy
prokazdyden/).



Koutek matematického humoru
(aneb vtipy, které má Atinka

právo nechápat)

Asi jste se narodil matematikem,
když prodavači aut řeknete:
„Koupím si modré nebo červené
auto, ale ne obě dvě.“
Mladá dynamická spoločnost
hledá hackera na plný pracovní
úvazek. Svůj strukturovaný
životopis prosím zanechejte
na našem počítači STANICE01
v adresáři
C: \Dokumenty\zivotopisy.

Tvrzení:
Matematik je konvergentní.
Důkaz:
Matematik je monotonní a
uzavřený.
Na zkoušce z matematiky má
student nakreslit průběh
funkce sinus. Profesor jej chvíli
pozoruje a pak povídá "Dobře,
dobře, není to sice úplně
přesné, ale správně..."
Načež student skromně odpoví
"Víte, to je zatím jen osa x, já
jsem strašně nervózní."

"Až vám bude 27, tak to pořádně
oslavte, protože to bude
naposledy, co je vám n na ntou."
"Ťuk ťuk ťuk!"
"Kdo tam?"
"Rekurze!"
"Kdože???"
"Ťuk ťuk ťuk!"
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Murphyho matematické zákony
Všechny konstanty jsou proměnné.

Číslo, které je zaručeně správné, se při výpočtu stává zdrojem

chyb.

Murphyho zákon: Co se může pokazit, pokazí se.

Důsledek 1: V nejhorší možnou chvíli

Důsledek 2: Tak, aby to napachálo co nejvíc škody

Každý příklad je složitější a trvá déle, než předpokládáš.

Když řešíte úlohu, vždycky pomůže znát výsledek.

Jakýkoli výraz se může rovnat jakémukoli j inému výrazu, když

ho dostatečně promícháš.

Důkazy nikoho o ničem nepřesvědčují.

Co je "zřejmé" všem ostatním nemusí být "zřejmé" tobě.

Učebnice jsou psány pro ty, co už dané problematice rozumí.

Všechny jednoduché myšlenky musí být vyjádřeny

neporozumitelnými pojmy.

Výsledky, které potřebuješ, ze zadu v učebnici nejsou.

Příklady, které umíš vyřešit, na písemce nikdy nejsou.

Příklady, o kterých víš, že na písemce nebudou, se tam objeví.

Řešení příkladu, se kterým sis na písemce nevěděl rady, se

stane zřejmé, jakmile odevzdáš papír.



Co žere Gilberta Grapea?

Kapelmajstří v naleštěným sáčku
To jsou takoví ti pánové, co maj ' na sobě to naleštěný, blejskavý a většinou (bohužel! ! ! ) růžový sáčko
s flitrama, celej večer řvou do mikrofonu a neustále opakujou přitroublý jméno kapely.
"Ahoooooj! Jsme kapela Karel end rooook beeend a budeme hrát celej večer! Joooo, hrajeme pro vás!
Jsme zábavová kapela a objednat si nás můžete na čísle, které najdete na plakátu pod pódiem! Tak
jedem.. . A pojďte všichni! Dlooooooouhá noc.. . Už blízko se blýská a něco ti říká vstaň a choď.. ."
Pařit na Helenku Vondráčkovou v podání chápků v růžovejch blejskavejch sakách se fakt nedá. Pardon.

Parkování
To byste nevěřili, oni mi vážně dali řidičák. Poučení pro vás - choďte kanálama. Ale musím si
postěžovat. Na Jarošce se vážně nedá zaparkovat. Před budovou školy to fakt nehrozí, za budovou školy
se neodvážím. Ono by se taky mohlo stát, že se vrátím k polorozebranýmu vraku.

Čtvrtletí
To to letí, to to letí - máme tu čtvrtletí. To zas bude dopis rodičům. Meh. Je to v.. . háj i. Kdybych se
v příštím čísle náhodou neozval, tak se ještě učim matiku.

Slunečný počasí tělovýchovný
My budeme chodit běhat ven na Osmec? Šmarjá, teď už se můžu hodit jenom marod.. . Jinak budu
pro smích půlce Brna. Můj běžecký styl postřelené kozy nikoho neuchvátí.

Co žere Gilbert Grape?
Darmstadt
Já jsem týden bez němčiny, já jsem týden bez němčiny.. . To suplování hned líp vypadá!

Biologický exkurze do přírody
Kytky a plevele moc nevnímám, ale chytat bronz na sluníčku není nikdy k zahození, no ne?

Otevřený okna v J3
Všimli jste si, že to tam průvan vždycky tak krásně protáhne? To se člověku hned líp učí. . . Skoro se mi
v anglině ani nechce spát. . . No dobře, to bych kecal. Chce se mi spát jak hrom. Ale aspoň mám na to
lepší vzdoušek.

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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Lev salónů a král dívčích srdcí,
vždy střízliv domů se vrací.

No.. . skoro.

Gilbert je prostě idolem žen.
Je to vskutku džentlmen!

No.. .skoro.

Píše a kreslí Týnka

Žert(n)oviny
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A to nenívšechno!
Na našich webových stránkách najdete přílohu Taneční od A do Z.
Můžete si přečíst o akcích v Brně, o jednotlivých tancích a najdete i

podrobného průvodce Středoškolskými tanečními.

Hledáme redaktory!
Podmínkou je být srdcem i duší Jarošák, mít nápady a vědět, jak

vypadá česká věta.




