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úvodem...
Mám takovou vizi.

Duel 2

S kratšími
dny a nepříznivějším počasím pomalu upadáme do depresí a nic se nám nechce a školu
bychom nejraději vyhodili do povětří a test za
testem ignorujeme víc a víc. Možná bychom se
měli zabarikádovat ve svých pokojích a třídním
učitelům z telefonních čísel našich zákonných
zástupců napsat omluvenku na celou zimu.
Vždyť hibernujeme!
Mám takovou krizi. Čekám na víkend
jako na blesk z čistého nebe a málem bych
se modlila k prázdninám. Kde jste? Kam jste
zmizely? Vyhlížím je z okna ze všech učeben
směřujících do ulic a ony nikde. Potvory. Kolaboranti.
Ovšem mám taky takový dojem, že
si Jaroška založila divizi. Kdesi na východě,
předpokládám. Ráno nás bývá ve škole takových sedmnáct, osmnáct, během dne tak pět
spolužáků přibude, ale není to nic moc, není
to nic světoborného. Všechny odveleli do války,
a jak k tomu pak přijdou učitelé, kteří jsou tak
vysoce kvalifikovaní a nakonec nemají koho
učit?
Můžou si číst Ježíška. Jo, myslím, že
to je dobrá alternativa. Zvlášť když už teď
nemusíme jen brejlit do monitorů, ale pořídit
si ho i v tištěné verzi. Založit si archiv. Řadit
si čísla pěkně chronologicky. A pak, na smrtelné posteli, toto svědectví doby předat dětem,
vnoučatům, pravnoučatům, prapravnoučatům,
praprapravnoučatům a novému živočišnému
druhu, který naši planetu ovládne po nás.

"Nudné" zprávy 3
Rozhovor 4-5
Prváci 6
Rychlopárek 7
Sportovní kurzy 8-9
V opozici 10
Yacht Club 11
Meme 12
Napříč Příční 13
Tvorba 14-15

Tereza Dobšovičová
1

DUEL

Áčko proti zbytku světa
"Proč zařazení do tříd na Jarošce
neurčuje moudrý klobouk?"
Proč tomu tak dále není,
upadlo již v zapomnění.
Vždyť teprv nedávno –
před pěti sty lety,
rozřazovaly nás jeho moudré věty.
„Tys chytrý, znáš mocná kouzla –
tangentídum – hyperbóuzla.
A ty mocný, on zas tenhle.
Dovolenou dám ti hnedle!
Hlava bolí! Položte mě,
na ty schody, samozřejmě!“
Od té doby nikdo neví,
zdali tam je, nebo není.
Zda-li zmizel, či jest kraden,
když náš stát Němci napaden.
Jak jsem řekl – nikdo neví,
kdo tam půjde – ten se doví.
Však chce být sám. Tak ho nech bejt.
Obliviate!

Z praktických důvodů. Každá škola
potřebuje naplnit stavy, a takhle by
mohl počet studentů klesnout až o
jednu čtvrtinu. Nikdo nechce být ve
Zmijozelu.

Antonín Hubík 2.D

Milan Hoplíček 2.A
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"NUDNÉ" ZPRÁVY
PARLAMENT | UDÁLOSTI | DRBY

STALO SE

adresu Ježíška, samozřejmě i se jménem autora, a možná se na nástěnce objeví. Ještě bych
touto cestou chtěla poděkovat Leonce Paskové
(3.D) za výtvarné zpracování celé nástěnky.
Z rubriky Nudné zprávy z Paramentu je to prozatím vše, budu se na vás těšit na
chystaném zasedání nebo s čerstvými zprávami v dalším čísle.

Zdravím všechny po prázdninové pauze,
co se týče výuky, tu už máme v plném proudu a
ani parlament v tomto ohledu nezahálí. Za sebou máme již první zasedání a několik dalších
před námi. To nejbližší se uskuteční již
15. října a pevně věřím, že účast bude podobná té předchozí a ještě doplněná o studenty
prvních ročníků, které mezi sebe rádi přivítáme.
Prosím opravdu všechny zástupce tříd,
aby se na zmiňované zasedání dostavili. Na
schůzi totiž vznikne seznam členů, který se
poté objeví i na naší nové nástěnce Parlamentu.
Pokud se tedy zasedání zúčastníte,
budeme velice rádi, když nepřijdete s prázdnou.
Máte-li nějakou zajímavou připomínku, dobrý
nápad, realizovatelnou akci či cokoliv jiného,
co vás napadne, prosím neváhejte a podělte se
o to s námi právě zde.
Co se naší již zmiňované nástěnky týče,
věřím, že velká většina z vás si jí už stačila mezi
první a druhou šatnou povšimnout. Ovšem
jsou tu ještě tací, kteří kolem procházejí bez
povšimnutí, nebo hůř, věší na ni letáky nabídek
všemožných slev v domnění, že jde jen o
řadovou nástěnku. Tímto vás tedy žádám, abyste své plakáty dávali o pár centimetrů vedle na
nástěnku tomu určenou.
Zatím to ještě nevypadá, ale do budoucna bych chtěla, aby tato nástěnka opravdu
„žila“, takže pokud budete mít zajímavé fotky
zachycující dění na škole či snad fotografie z
nějaké školní akce, neváhejte je zaslat třeba na

STANE SE

Líbil se Vám Košilový den na Jarošce nebo
Halloweenský den na Příční? Chtěli byste zažít
něco takového znovu? Tím pádem se můžete
těšit na Cyklus tematických dnů na Jarošce. A
co můžete s nadšením očekávat? Budou to třeba Kravatový den, Teplákový den, Kloboukový
den, Metal day aj. Vždy Vás budeme informovat
předem o každém dni nebo sledujte nástěnku.
Doufáme v hojnou účast jak ze strany žáků, tak
i učitelů!

NA PŘÍČNÍ

Máte doma nějaké černé oblečení?
Posloucháte rock nebo metal? I když moc metal neposloucháte, vezměte si na sebe černé
oblečení a přijďte se zúčastnit akce s názvem
METAL DAY, která se uskuteční ve středu 14.10.
Ukažte v sobě metalového boha!!

Klára Suchánková
&

3

Martin Bartoš

stat do ČSSD.
Prásknu
na
Honzu
Priessnitze a Štěpána Balážika,
že oni jsou v tomto spolku taky
a nějak se to snažíme změnit.
Takoví ti čestnější lidi, co proti těmto intrikám v „MSD“ brojí,
si založili organizaci Idealisté.
Zrovna včera mě tam přes Skype
přijali.

Kdo je to ten...
Vojta Vašák
Vojtu Vašáka z 3.C budete pravděpodobně znát. A pokud ne, možná byste se s ním měli
seznámit, protože o něm nejspíš ještě uslyšíte.
Je málo lidí, kteří mají v tvém věku přehled o politice
a obecně o dění okolo nás. Byl nějaký klíčový moment,
který tě k tomuto zájmu přívedl?
No... začalo to hlavně takovými různými
drobnostmi. Napadá mě předbíhání ve frontě,
což teda v poslední době dělám taky... A od těchto maličkostí to šlo dál. Už od malička jsem se s
taťkou koukal večer na zprávy a vždycky mě hrozně
chytaly ty kotle s těma politikama. Vlastně jsem se
nejvíc začal zajímat o politiku od roku 2006, kdy
probíhaly nejostřejší parlamentní volby, jak se přel
Topolánek s Paroubkem.
Co mě taky hodně ovlivnilo, byl skaut, kam
jsem chodil sedm roků. U nás na středisku hodně
dbali na takové to přátelství, čištění přírody a hodně se postihovalo, když se někdo k někomu choval
hnusně. Tam to vlastně začíná.
Momentálně jsi členem spolku Brněnští mladí sociál-
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ní demokraté. Jak ses k nim dostal?
Jak jsem mluvil o skautu, tak jsem hledal
něco podobného, kde by se těmito věcmi zabývali.
Tak jsem hledal na internetu a vyskočil mi jejich
facebook. Před dvěma lety jsem jim napsal a dnes
jsem již rok členem. Teď jsem tam místopředsedou.

“Mladí lidé mají zájem,
ale taky strach"
A jaké jsou jejich hlavní cíle?
Jako moje, nebo spolku? No, ve spolku
jsou takové dvě roviny - to, jaké by cíle měly být a
jaké skutečně jsou. Oni se hodně tváří jako taková
moderní, progresivní, humanistická organizace pro
mladé lidi, ale realita je trochu jiná. Ve skutečnosti
je to spíš taková organizace osob, co se chtějí do-

A nějaké jiné proslovy za sebou
máš, když ti zrovna tento nevyšel?
Účastnil jsem se dokonce zde na Jarošce - prezentační soutěže, kde jsem se dostal
ještě spolu s Martinem Modrým
do druhého kola. Nakonec jsem
tam ale šel jen já. Ve školním
kole jsem mluvil na téma sociálního státu, v druhém kole moje
A svoje osobní cíle nám prozradíš? prezentace pojednávala o životě
Tak... můj největší cíl je na okraji společnosti. Nakonec
snažit se politiku a organizace to dopadlo tak, že jsem dostal
zde co nejvíce zdemokratizovat. čestné uznání. Porotci říkali, že
Totiž, my zde máme už pětad- to bylo moc politické, ale spíš to
vacet let po revoluci a stejně bylo myšleno pozitivně.
tu moc demokracie neexistuje.
Všude máme nějaké ty mafiány,
co si volí svoje stoupence a pak
to moc demokraticky nefunguje. Kdybych neměl pro politiku udělat nic jiného, tak téhle
demokratizace bych docílit chtěl.
A taky udělat politiku obecně
přístupnější lidem.
Naše šéfredaktorka mi na tebe
řekla, že už máš za sebou svůj
první veřejný proslov. Jaké to pro
tebe bylo, zapracovala tréma?
To, co myslíš, byl proslov
na brněnské demonstraci zachování těžebních limitů uhlí, což
je téma, co mě hodně zajímá. Taková ta ekologická stránka věci
a problémy, co by mohly nastat,
jakože třeba by se násilím museli vystěhovat lidi a podobně, což
se samozřejmě nesmí stát. Měl
jsem tady vystoupit, ale nakonec
řečníci, kteří mluvili přede mnou,
řekli úplně všechno, tak jsem na
to ve výsledku kašlal a jen tam
stál a koukal.

Podporují tě kamarádi a rodina
v tom, co děláš, nebo jde politika
mimo ně, popřípadě mají odlišné
ideje?
Já jsem z absolutně apolitické rodiny. Když je v televizi politika, rodiče vypínají
zvuk. K volbám je již od malička dokopávám já, a i když se
to nesmí, většinou jim radím s
výběrem lístků, což vesměs akceptují.
Ze strany kamarádů mám
štěstí. Když se jde v pátek do
hospody, kamarády to zajímá a
poslouchají mě, akorát se bojí
nějak angažovat. To mi dokazuje,
že mladí lidé mají zájem, akorát
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tomu třeba natolik nerozumějí, nebo spíš mají strach nechat
se stáhnout politickými hrami a
válkami.
Už si úplně nevzpomínám, ty jsi
kandidoval na předsedu školy?
Ano, kandidoval jsem.
Nakonec to ale vyhrála Klárka
a jsem s jejím vedením vesměs
spokojený.
Říkáš vesměs? No povídej, co bys
ve školním parlamentu změnil?
No, s Klárou jsme na tuto
funkci každý nahlíželi trochu jinak. Podle mě by prospěly častější schůzky a aby byl dán nějaký
jednací řád, aby se vědělo, jak se
volí, aby musel být z každé třídy
nějaký člen... a tak.
Chtěl by ses v budoucnu věnovat
politice na profesionální úrovni,
nebo je to spíše koníček a kariérně
míříš jinam?
Chtěl bych zasahovat do
veřejného dění - to si myslím, že
by měl každý občan. Pokud to půjde mimo politiku, bylo by to super, ale u nás to tak bohužel moc
nefunguje. Jestliže chce člověk
něco ovlivnit, musí do politiky.
A kdyby to tak šlo, jaké povolání by
se ti tedy líbilo?
Ač jsem chodil na
základce do matematické třídy a
Jaroška se obecně spíš považuje
za matematický gympl, tak matika ne-e. Spíš by mě zajímalo
něco humanitního, třeba práva
nebo ekonomika, sociologie...

Připravila Tereza Vašíčková

PRVÁCI
(všude)

Začátek roku. Zvonění.
Závod o váš život začíná. Běžíte,
schody berete po dvou. Přesto
nejste dost rychlí. Narazíte do
davu, který se táhne od konce
schodiště až k šatnám. Musíte
mít dostatečně ostré lokty a
zdravou průbojnost, abyste se
do své skříňky dostali dříve
než za půl hodiny. A pak se
musíte dostat na oběd, když
před vámi stojí dlouhá fronta.
Další boj o přežití. Prváci jsou
prostě všude.
Jako každý rok, i tentokrát mezi nás přibývají nadaní studenti, kteří si zvolili
stejnou cestu jako my. Když
teď už nejsem bažant, dívám
se na to všechno trochu z
jiného úhlu. V hluboké nostalgii vzpomínám na své bývalé
iluze, na své ztracené naděje,
na své obavy. Prostě to pro mě
nebylo lehké, a myslím, že ani
pro nikoho jiného. Nová škola,

noví spolužáci, hromada učení,
znáte to. Jelikož jsou mezi
námi noví, najde se několik
určitých znaků, podle kterých
je můžete poznat. Někteří však
zdomácní rychle, proto takového prváka nerozlišíte od
ostřílených mazáků.
První znak je ten, že je
profesoři pouští dopředu ve
frontě na oběd. Pamatuji si na
svoji škodolibou radost, když
jsme mohli jít před třeťáky,
kteří nás probodávali tak
vražedným pohledem, že by
to propálilo zeď. Ach, ty sladké
vzpomínky…
Zadruhé jsou značně
veselejší a optimističtější, než
studenti vyšších ročníků. Nebojte, to brzy přejde. Zatřetí
zapomínají si klíče od skříňky
v zámku. Také si můžeme
povšimnout, že si někdy
zapomínají učebnice nahoře
na skříňkách. Tohle je ale
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společný znak všech jarošáků,
jen u prváků se vyskytuje nejčastěji. Je to takový jarošácký
zvyk, myslím.
Posledním znakem jsou
modré návleky. Ano. Všichni je
známe. A kdo je nezná, ten je
pozná. První týden jsem potkala mnoho žáků v modrých
návlecích, a když jsem se jich
zeptala, jestli náhodou nejsou
prváci, řekli: „Jo, proč?“
No, i přes drobné
odlišnosti jsou to stále naši
noví jarošáci. Doufám, že se
vám tu mezi námi bude líbit.
A věřte mi, na našem elitním
ústavu si užijete hodně srandy!
Protože Jaroška, to není škola.
To je styl života.

Kristýna Dostálová

RYCHLOPÁREK
Na prvácích jsou mi líto dvě věci. Neví,
kudy kam, a nikdy nepoznali Šárku. Ano, Šárku,
tu milou paní, která nám s úsměvem vydávala
párky v rohlíku, anglické rohlíky a jiné nezdravé
pochutiny. Proto byla moje první návštěva
bufetu v tomto školním roce nepředstavitelný
šok. Místo milé paní se na mě culil na první
pohled sympatický starší pán.
„Co to bude?“ zeptal se mě.
„Eeeee,“
bylo jediné, co
jsem ze sebe
vypravil.Změna byla natolik
veliká, že jsem
zazmatkoval
a místo prvoplánovaného
párku v rohlíku
jsem odcházel
se dvěma anglickými rohlíky.
V duchu jsem přemýšlel, co se asi mohlo stát.
Druhý den vyzbrojen odvahou a přesvědčením,
že si koupím onen párek v rohlíku, jsem se vydal do přízemí znovu. S kapkami potu jsem
došel k okénku a vyhrkl: „Jeden párek v kečupu
s rohlíkem!“
Pán se ušklíb a mně došlo, co jsem řekl.
Jenže to by nebyl Dan, aby se neopravil špatně:
„Tedy jeden rohlík v párku. S kečupem.“ Osoba se naklonila zpoza rohu a s úsměvem se

podívala na mě. Hlavně že to pochopil.
Často slýchávám, že nový „pan bufeťák“
je pomalý a špatně vrací. Rozhodl jsem se tedy
otestovat jeho pokladní schopnosti. Měřil jsem
dva parametry, a to sice rychlost odbavení a
bezchybnost vrácení peněz. Vyrazil jsem do
boje s pomluvami.
Psychicky jsem se připravil na vyslovení žádosti o párek. Kostky byly vrženy, pán
zaslechl žádost
a já spustil stopky. Ze začátku
jsem ho potrápil.
Na pultíku mu
přistála pětistovka a mně v ruce
rohlík. S posledním cinknutím
mince
jsem
zastavil časomíru. Čtyřicet šest
vteřin rovných.
Tento postup se opakoval den za dnem, párek
za párkem až dal celý pokus vzniknout grafu.
Časy jsou dle mého přijatelné, i když byla
Šárka dozajista rychlejší. Peníze byly taky vráceny v pořádku a jediné, co bych vytkl pánovi z
okénka, je nerovnoměrné rozmístění kečupu v
dutině rohlíku. A co tedy vyplývá z grafu? Plaťte
vždy částkou o pět korun větší!

Daniel Kašík
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SPORTOVNÍ
KURZY

Jako každý rok, i ve školním roce 2014/2015 absolvovali žáci třetích ročníků sportovní kurzy.
Zde přinášíme krátké reportáže, aby letošní třeťáci věděli, na co se připravit a ti ještě mladší,
co si třeba v následujících letech vybrat.

Vodácký kurz na řece Lužnici se

konal pod záštitou profesorů Boucníka, Vařejky a Holzbechera, takže to byla matematická
sestava v plné parádě.
Nejprve se žáci dopravili autobusem
na místo určení, kde dostali přednášku, jak se
neutopit. Přirozeně se ale nikdo nemusel bát
vzhledem k tomu, že páni profesoři jsou jistě i
statnými záchranáři.
Jejich pevné nervy se musely projevit již
první den, kdy se žáky sjížděli horní část řeky.
Pár studentů je totiž velice vodomilných a
museli se hned vykoupat. Navečer se žáci ubytovali v kempu, protože jejich schopnosti ještě
nedosahují takové úrovně, aby mohli spát v
lodičkách.
Druhého dne byli dovezeni na místo,
kde první den vysedali. Odsud se dalo jet dvěma různými trasami, a protože nikdo nechtěl o
nic přijít, druhý den se jela první trasa a třetí
den druhá trasa (pevně doufám, že se v těchto
výpočtech neztrácíte).

Sportovní kurz turistiky

ve Vysokých Tatrách začal menšími komplikacemi. Protože jsme nestihli vlak z Bratislavy do
Tatranské Lomnice, museli jsme přečkat dlouhé
dvě hodiny, než dorazil další. Tuto příležitost
jsme využili k občerstvení, což byla obecně vel-

8

tografové. Do skal přímo za kempem jsme se i
vypravili - a na Vinnetoua jsme v té rozeklané
divočině mysleli ještě víc.
Na své si ovšem přišli i kultury lační.
Vyjeli jsme si totiž na výlet do městečka Rab,
kde jsme se prošli, zasnili se v přístavu plném
jachet, poznali chorvatské kostelíčky a jejich
výbornou akustiku, kterou někteří dokonce
prověřili zpěvem.
A tím naše předvádění zdaleka neskončilo. Dvě nejodvážnější „účastnice zájezdu“ se vydaly dokonce reprezentovat Jarošku
na Miss San Marino do loparského hotelu mezi
evropskou konkurenci :)
Inu, zážitků jsme přivezli požehnaně.
Koneckonců, jak často máte příležitost třeba
„zastřelit“ večer při BANGu svého matikáře?
Nebo se po večerech brodit mořem s kytarou?
A hlavně - kde jinde ve světě dostanete slevu
na zmrzlinu, když zahlásíte: „Dobrý den, my
jsme od Jadvy!“

takže ideální příležitost ke spánku byla jízda
zubačkou. Trasy poté byly náročnější i méně
náročné, nicméně jsme vždy byli příjemně motivováni třešňovými Bonpari profesora Pupíka
a gumovými medvídky profesorky Kučerové.
Slovensko mělo na nás zvláštní vliv - i
přes všechna ta lákadla v podobě tatranského
čaje šla spousta z nás raději spát ještě před
večerkou, což z nás rozhodně dělalo nejslušnější kurz.
Na zpáteční cestě nás vlaky opět zradily a my jsme se museli vypořádávat asi s pěti
různými přestupy. Tatry tedy silně doporučujeme, ale příště raději autobusem!

Sportovní kurz Rab

mi důležitá část tohoto sportovního kurzu.
Když jsme se konečně pod dozorem profesora Pupíka, profesora Stupky a profesorky
Kučerové dopravili do základního táboru, byli
jsme již značně vyčerpaní a museli jsme se
občerstvit znovu. Za jeden z nejzajímavějších
úkazů jsem hned začala považovat slovenské
toalety, jejichž architektura je koncipována tak,
že jsou tu úplně vynechány dveře, které jsou
nahrazeny nepadnoucím sprchovým závěsem.
Také jsme se museli vypořádávat s věčnou absencí toaletního papíru (což nám připomínalo
domovské gymnázium) a příliš plytkými umyvadly pro PET lahev. Jako správní horalové jsme
ale zvládli všechno.
Naše výlety vždy začínaly brzy ráno,

Tetelím se blahem ještě teď, když vzpomínám - tak, jak jsme se tetelili, když jsme
v červnu vystoupili z autobusu na trajekt, rozespalí a přitom tak veselí a natěšení, mávali
jsme moři a vlastně už prázdninám. Loď se
jim vydala vstříc a my s ní - někteří na dovolenou, někteří vlastně do školy :) Tak začínal
třeťácký sportovní kurs na Rabu - s větrem v
zádech, hraním na Titanic a vzpomínáním na
Vinnetoua…
Hned první minuty v kempu nás ujistily,
že jsme si vybrali dobře. Vždyť kdo jiný z Jarošky mohl ten den říct, že stihl do osmé ranní
projet tři země, svézt se na lodi, posnídat řízek
a ošplouchat nohy v moři?
A ani zbytek dne a dní rozhodně nezklamal. Sporty od plavání na krásu až po ultimate frisbee střídalo koupání zpestřované
kohoutími zápasy, přednáška o první pomoci,
hrátky ve vodě aneb co jednou dělat s dětmi u
moře, nekonečné trajdání po městečku Lopar,
zakončované vždycky cestou po promenádě a
v moři - to všechno s nádherným výhledem na
hory, jímž se kochali všichni horomilové a fo-

Tereza Vašíčková

&
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Adéla Lokajová

V OPOZICI

Jeden z nejznámějších českých migrantů,
který naši zemi opustil již v roce 1628, na nás
denně kouká ze svého ne tolik majestátného
piedestalu a kroutí hlavou. Nutno říct, že nosič a čepovec při tom vydávají tak neskutečně
skřípavé zvuky, až musí být všem kolemjdoucím
do pláče. O to smutnější to celé je, že hlava je
koneckonců to jediné, co má.
Občas si ale nejsem docela jistá, zdali
se doopravdy jedná o jakýsi projev nesouhlasu,
nebo Jan Ámos Komenský v nepravidelných intervalech rehabilituje svoji krční páteř. Doleva
a pak doprava k ředitelně.
Nebo projevuje svůj politický názor, protože si to jako duplikát hlavy mrtvoly může v
jinak apolitickém školském zařízení dovolit,
a provokuje tím ostatní učitele, kteří by snad
rádi sdělovali studentům, jak vidí současného
českého prezidenta, místo toho, aby je připravovali na lékařskou fakultu? A tak přes
dlouhé chodby vyhlíží politického spojence,
aby se mohl vzbouřit a odskákat po schodech
dolů na pivo a řešit všechno s chladnou hlavou
a plným krýglem.
V neposlední řadě otočení jeho
velectěné hlavy o určité stupně může otevírat
tajné dveře do komnaty nejvyšší potřeby.
A když se k nám jednou za čas otočí nejenom do boků, ale i zády, už se na něj fakt
naštvu, vezmu ho za ramena jako starého dobrého kamaráda, abychom si promluvili, tak
nějak o všem, tak nějak o ničem, ale hlavně o
tom, co pro něj naše škola vlastně znamená a
ať se zatraceně neuráží kvůli každé maličkosti.
„Tak teda jo,“ řekne Ámos, „ale musíš mě otočit.“
Chytnu ho proto znova, tentokrát oběma rukama za uši, jenže ten jeho mozek je tak moc
těžký, že trup skřípe o podstavec a z nějaké

kanceláře nebo kabinetu vždycky někdo vykoukne a houkne: „Nechte toho Komenského!“
„Já ho jen vracím,“ říkám.
A pak vidím ten výraz, to přece říká
každý. Netřeba se ospravedlňovat, slovo neplnoletého přece nemá žádnou váhu a význam.
A všimli jste si vůbec někdy jeho kamenného výrazu a prázdných očí? Kus jich mu v
bulvách chybí, duhovky a v nich panenky, je
to místo nachystané tak akorát na nějakou
kamerku, kterou stačí jen jemně zatlačit a bum!
– vedení školy, tajná služba České republiky,
tajné služby Ruska a Spojených států amerických a dalších světových mocností, ti všichni vědí, kdo zakopl na schodech, kdo si dává
před učitelem národů sraz s jinými studenty,
kdo se s Ámosem fotí s cedulí Solidaritu s uprchlíky #prijimam, kdo nese třídnici do jiné jazykové skupiny a přitom si povídá s někým, kdo
šel zrovna úplnou náhodou na záchod, kdo má
přezutí a kdo ne a kdo se dokonce opovažuje
nevzít si v takovém případě vzhledné modré
návleky, jako by snad všichni na Jarošce nutně
museli být fanoušky Komety, kdo jede v odboji
a kdo drží, tak říkajíc, hubu a krok. Jak myslíte,
že nás BISka kontroluje, než jedeme na exkurzi
do Dukovan?
Prostě a jednoduše – bacha na něj. On
se nezdá, ale je to rebel. Kolaboroval se Švédy,
může to udělat kdykoli znovu.
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Tereza Dobšovičová

HOSPODY NA JAROŠCE
DÍL PRVNÍ: Yacht Club
„Kap!“ Tak toto citoslovce nemile přerušilo můj
vnitřní hlas, takový ten pozitivní, říkající si: „Vojto, seš dobrej“, který mi zní v hlavě vždycky, když stihnu šalinu, když
někam tradičně jdu pozdě.
„Kap! Kap! Kap!“ Teď mě vyruší
ještě nemileji, zvlášť když si
uvědomím, že na sobě právě
mám sako, které bych si nerad
promočil. Možná si říkáte, proč
si radši na sebe nevezmu něco
jiného, když jsem přece už nějakou chvíli předtím musel
vědět, že se blíží bouřka. A tím
se dostáváme k celému smyslu
této mé rubriky, a to k nahlédnutí do světa restaurací, kaváren, hospod, pajzlů, knajp a
paluš na třídě Kapitána Jaroše.
Tím, že jsem měl
oblek, získáváte indicii, že
jsem nemířil do žádné „čtvrté
cenové“. Místo, které jsem si
vybral pro první díl této rubriky, je ne náhodou stejně ambiciózní jako rubrika sama…
vlastně ne, bylo to náhodou.
Konalo se zde setkání místních Toastmasterů, což je organizace lidí snažících se zlepšit
si své prezentační a vůdcovské
schopnosti, o kterém jsem se

dozvěděl, asi hodinu před tím.
Ona restaurace je Yacht Club
Brno.
Restaurace na vás hned
při vstupu dýchne čistotou
a nepřeplácaností. Jelikož se
jedná o podzemní prostory,
připadáte si, jako byste právě
vstupovali do nějaké kajuty
dolarového milionáře. Jak už
název napovídá, vše se snaží
působit částečně mořským
stylem a částečně elitářsky.
Kdybyste se tak přece jen
necítili, je v jedné ze dvou
místností hospody skoro přes
celou stěnu velké akvárko.
Když už si sednete, přijde k
vám servírka oblečená jako
chlap. Ano, i v uniformách se
snaží restaurace působit jinak,
i když motýlek
u žen je v poslední
době
čím dál častější. Nevím, jak
vy, ale já si
tradičně objednal kofolu (vážně to
byla kofola), u
které si ale už
nepamatuji
cenu, což je u
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takového kolenovrta jako jsem
já, znamení, že byla za rozumnou cenu. Zbytek večera jsem
tedy strávil s Toastmastery a
nejmenovanými jarošáky, což
bylo dáno jistě i velkými pohodlnými otáčivými křesly,
která tu mají.
Na závěr bych řekl, že
Yacht Club asi nebude patřit
k místům, která bych nějak
pravidelně navštěvoval, nicméně pokud budete potřebovat zajít někam, kde to působí
solidně, třeba na nějakou pracovní schůzku, tak doporučuji.
PS: čepují pivo Lobkowitz.

Vojta Vašák

MEME

NAPŘÍČ PŘÍČNÍ
Laborky pro šílené
chemiky 2015

Na většině škol se žáci dělí na dvě skupiny. První skupina se těší na prázdniny a
na to, že budou alespoň ty dva měsíce bez
jakéhokoliv učení. Ti z druhé skupiny jsou sice
rádi, že jsou prázdniny, ale přece jen jim některé
předměty trochu chybí. Do té patří i naši šílení
chemici, kteří už
jednoduše bez
chemie nemohli
vydržet. Došlo
to tak daleko,
že se jich skoro
třicet rozhodlo
strávit tři dny
prázdnin laboratorními pracemi v kampusu Masarykovy
univerzity. Této
akce se zúčastnili nejen žáci z
vyššího gymnázia, ale navzdory svým minimálním znalostem
i někteří příznivci chemie z gymnázia nižšího.
Každý ze tří dnů byl rozdělen na dvě
části. Dopoledne jsme se věnovali přípravám
vybraných chemických látek pod dozorem
naší paní profesorky Kyasové a pana doktora
Jaromíra Literáka z Masarykovy univerzity. Na
zadaných úkolech jsme pracovali ve dvou až
čtyřčlenných skupinách. Výsledkem syntéz byl
pokaždé originální vzorek látky, který jsme si
potom mohli odnést domů. Zjistili jsme, jak
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syntetizovat rumové a banánové aroma nebo
třeba vyrobit paracethamol, který je účinnou
látkou v paralenu, léku na tišení horečky.
Druhá část dne byla věnována pokusům.
Viděli jsme spoustu věcí, o kterých mnozí z
nás dosud jen slyšeli nebo četli. Mohli jsme si
pohrát s tekutým dusíkem, obarvit si ponožky
indigem, zapalovat methanové bubliny nebo
pozorovat polární záři v laboratorním měřítku.
Jedinou výjimkou v tomto rozdělení
dnů byla středa. Tehdy pro
nás pan doktor Literák a
paní
profesorka Kyasová
připravili naprosto skvělou
chemickou
hru,
která
probíhala na
všech
částech kampusu.
Hra byla jednoduchá, ale přitom namáhavá na přemýšlení:
úkolem bylo na základě několika malých indicií uhodnout určitou chemickou látku. Všichni
jsme se shodli na tom, že byla zkrátka geniální
a zcela nás pohltila.
Ale co vám budu povídat. Odcházeli
jsme s modrými ponožkami, spoustou zážitků,
znalostí a zkušeností. Tak příští rok snad zase!
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Daniela Krásenská
&
Martin Bartoš

TVORBA

V tomto čísle jsme pro vás vybrali výběr z básnické tvorby Adély Lokajové, básířky
z 4. B. Básně jsou proložené fotografickou tvorbou Karolíny Ryšavé (2. B).

Moře

snili jsme o
jachtách
já dovnitř
ty ven
poplujem už

šplouchá
šplouchal, když
lidé plakali
cestou na Goli
Otok
- poslední štaci

a moře smývá
slzy
a pot
a krev

umývá ruce
nevědoucím
a trochu pláče
- vypráví

Bratr Měsíc
Bratr Měsíc
zase znova
září
Nemám slova
modlím se a vím
když svítí
Nocí voní
luční kvítí
a Noc sama
- sametová
plná tajů,
lásky, žití,
dálných krajů
Měsíc svítí
tam u těch dvou
starých stromů
tiše, jemně
zve tě domů

Myšlenka

je myšlenka
je báseň jako sníh
ptám se tiše
napadne ještě?
není poslední?

Adéla Lokajová

Radost

&

Jak málo stačívá k štěstí
našla jsem korunu v děšti
svírám tu minci v pěsti
Bůh lidem dobro věští

Karolína Ryšavá
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JEŽÍŠEK TO NENÍ

je vám líto,
že to skončilo?
JEŽÍŠEK JE
v prodeji v bufetu
na facebooku: Ježíšek to není
na webu: jezisek.jaroska.cz
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