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úvodem...
Dokud se zpívá,
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ještě se neumřelo. Komu je do zpěvu, když ráno je venku
zima a odpoledne praží slunce? Komu je do
zpěvu v období čtvrtletek? Skoro jako pětiletky.
Komu je do zpěvu, když nedosáhne ani 100%,
natož splnit plán na sto dvacet?
Možná jsme všichni mrtví. Jo. Všichni se
ploužíme po schodištích Jarošky jako duchové
po schodištích Bradavic. Tak je to. Skoro bezhlavý Josef. Josef Kudela. Úplně beztělý Jan.
Jan Ámos Komenský. V čele s duchem kapitána
(in memoriam) Otakara Jaroše.
Otakar Jaroš. První cizinec oceněn in
memoriam titulem Hrdina Sovětského svazu.
Vedle Ludvíka Svobody, Vladimíra Remka nebo
Gustáva Husáka. Vedle čtyřnásobného držitele
titulu Leonida Iljiče Brežněva. Možná nejsme
všichni mrtví. Možná jsme všichni hrdináčci
Sovětského svazu.
Jediný člověk, který by mohl dostat titul Hrdina Sovětského svazu ještě víckrát a i
po rozpadu SSSR, je akorát tak ďaďa Putin. Jo.
Ďaďa Putin je schopen shodit na naši školu
i hejno duhových motýlků a pak to svést na
gay propagandu. Aspoň že Ježíšek je černobílý.
Máme alibi.
Máte alibi vy? Držíte teď Ježíška v rukou? Protože jestli ne… ďaďa se dívá.
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DUEL

Áčko proti zbytku světa
Co tě dohnalo ke studiu na Jarošce?
Ke studiu mě dohnalo asi to, že tu
přede mnou byla moje sestra. Rodiče
byli z Jarošky nadšení a chtěli, abych
sem taky chodila. To, že mi matika nejde, jsem jim vysvětlit bohužel nedokázala. Tak jsem tady.

To je jasné, matika byla jedna z mála
věcí, co se dala vydržet, a navíc Jaroška
měla dobrou pověst, nelituji.

Adam Čepil 3.A

Kiki Dostálová 2.C

"NUDNÉ" ZPRÁVY
PARLAMENT | UDÁLOSTI | DRBY

STALO SE

města Brna
- každoroční předvánoční turnaj v basketbalu
tento rok nejen v režii Senátu Gymnázia Slovanské nám., ale i našeho Parlamentu
- Šerpovací ples tento rok již 8.ledna 2015
- diskutovaná akce Hovory s ředitelem na témata: stojany, wifi, přespávání, proč je, proč to
možné není?
- znovuzaložení filmového klubu s prvním datem 13. listopadu, po vyučování v 8. a 9. hodině,
výběr filmu jen a jen na vás pomocí připravované ankety
- předpokládané datum další schůzky: 12.listopadu, opět zazní v rozhlase

Dovoluji si tvrdit, že Parlament prochází v těchto časech velkými změnami a vřele
doufám, že se v nich bude i nadále pokračovat
a brzy všichni uvidíme kýžené výsledky.
V prvé řadě chci poděkovat, a to za respektování naší nástěnky. Konečně už může
sloužit k účelům určeným. Dalším cílem je její
čtenost, ale zase se to s těmi očekáváními nesmí přehánět, letmé zavadění pohledem při
procházení je pro začátek dostačující.
Co se týče jednotlivých zasedání, začínají být velice úspěšná a v mnoha případech
také kolébkou pro zrod zajímavých nápadů.
Dáváme prostor novým nápadům, ale přinášíme nová řešení i pro ty staré.
Jak už jste si asi mohli povšimnout,
najdete nás i na Facebooku (Studentský parlament Gymnázia tř. Kpt. Jaroše). Zde se pravidelně vyskytují zápisy ze zasedání a popřípadě
i letáky s nabídkami akcí, které se vám třeba
mohou zalíbit. Pokud vás nějaké téma probírané na zasedání zaujme, neváhejte a obraťte se na svého třídního zástupce parlamentu,
většinou bude vědět více, nebo vás alespoň
nasměruje. Proto tedy všem doporučuji pravidelně sledovat zeď naší stránky, aby vám už nic
neuniklo.

STANE SE

Studovat v Anglii nebo ve Skotsku není
žádný nesplnitelný sen! Stačí jen vědět, jak na
to. Parta studentů, kteří už se přijímacím procesem probojovali, ti o tom řekne všechno, co
potřebuješ vědět! 24. listopadu po šesté hodině se na Jarošce koná přednáška a následný
neformální pokec o studiu v zahraničí. Přijedou
k nám stipendisti Bakalovy nadace, kteří se dostali na Cambridge nebo Oxford, aby ti o své
zkušenosti s přijímačkami všechno pověděli.
Přednáška bude krátká s velkým prostorem pro
dotazy. Víc informací najdeš na Facebookové
události „Po Jarošce do Británie“ a na stránkách
Školního parlamentu.

ZASEDÁNÍ

22.10.2015
- web jako přehled informací pro studenty, více
info naleznete u svých zástupců tříd
- v řešení stojany na kola, domluva s vedením
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Klára Suchánková
&
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Radim Lacina

?

Kdo je to ten...
pán z bufetu
Když jsme byli na soutěži školních časopisů, dozvěděli jsme se, že napříč školami mezi často
vyhledávaná témata patří články o panu školníkovi. O tom ale Ježíšek psát nebude. Za prvé
máme paní školnici a za druhé nám letos v přízemí přibyla daleko zajímavější postavička.
Jistě jste všichni znali paní Šárku, co byla mezi Jarošáky velmi populární, ale víte vůbec, jak se
jmenuje „nový“ pan „bufeťák“?
Prozradíte mi na začátek, jaké je vůbec Vaše jmé- Takže říkáte, že tohle je Vaše úplně první kantýno?
na?
Jmenuji se Hrubý.
Ano. Ale popravdě je tohle moje kantýna
již třináct let, jen jsem tu poslední roky osobně
A když jsme u těch jmen; většina školních kantýn neprodával. Všechno to začalo v momentě, kdy
se vůbec nijak nejmenuje. Kdybyste nějak měl po- se na škole zakázalo vycházení v době vyučojmenovat tu Vaši, udělal byste to?
vání, protože se tu kradlo.
Nad tím jsem opravdu nikdy nepřemýšlel, takže vůbec nevím, jak by se jmenovala.

jsem byl kontaktován, že bych ji zde mohl za- gurtech tu téměř nikdo nesáhne. To je opravdu
ložit. A udělal jsem to.
škoda!
Kdysi mi bylo nabídnuto, že bych mohl mít
bufet na Gymnáziu Křenová; tam je to velké a Takže párky v rohlíku stále vedou?
mají stoly, takže je to úplně o něčem jiném. Ale
Ano, zrovna párky se prodávají.
zůstal jsem tady.
A dokážete říci, jestli se jich více prodává s kečuTakže se Vám tu líbí, předpokládám. Jsou na vás pem, nebo s hořčicí?
žáci řádně hodní?
Určitě s kečupem.
To jsou, nikdy jsem tu neměl žádný problém. Akorát mě třeba štve, když si stěžují na Plánujete sortiment kantýny rozšířit o nějaké
rychlost – jak jsem si ostatně přečetl i ve va- řekněme „sezónní“ výrobky? Myslím tím třeba
šem časopisu – a pak přijdou platit tisícovkou. mikulášské perníky nebo zmrzliny v létě a tak…
Je potom složité vyskládat jim na vrácení tak,
Třeba zmrzliny tu pravidelně bývají. Miabych měl jistotu, že budu moci v pořádku vrá- nulý rok tedy zrovna nebyly, ale jinak tu jsou.
tit i těm dalším.
Jen je samozřejmě blbost je kupovat v tomhle
počasí. Nad těmi perníky jsem zrovna taky přeTo chápu… Tak doufám, že Vás alespoň dostateč- mýšlel. Ale víte co, já bych hlavně potřeboval
ně pozdraví.
vědět, co přesně by žáci chtěli. Třeba se mě tu
ptají na bagety. Jenže to pak objednám patnáct
To ano, zdraví opravdu většina.
baget a deset se jich neprodá. Já už mám úplně
Jak je to s prodeji? Co myslíte, že se nejvíce, nebo jiné chutě a potřeboval bych tu zpětnou vazbu.
naopak nejméně prodává?
Právě mě třeba mrzí, že se skoro vů- Tak to bychom mohli zkusit zjistit. Nechceme,
bec neprodávají mléčné výrobky. Dříve, když abyste nás v blízké době opustil!
jsem začínal, se více propagovaly zdravé věci.
To zatím opravdu není v plánu!
A dneska si raději žáci koupí něco, co já bych
si třeba vůbec nekoupil a podle mě je to ani
Připravila Tereza Vašíčková
nemůže pořádně zasytit. A po kefírech nebo jo-

„Akorát mě třeba štve, když
si stěžují na rychlost”

Měl jste dříve kantýnu i na jiné škole než na našem gymnáziu?
Ne, neměl. Ani na škole, ani nikde jinde. Můj syn mi to vyprávěl, tak jsem mu na to řekl,
že to by tedy měli mít nějakou kantýnu. Tak
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JAK SE VAŘÍ JEŽÍŠEK
Až bude maso pěkně měkoučké, přidáme špetku koriandru a o něco víc petržele, již
uvařenou mrkev nakrájenou na kolečka a nakonec nudle, kapání nebo strouhání – podle
toho, co konzument preferuje.
Ježíšek to není se ale vaří zcela odlišně a prochází více procedurami než staré zbohatlice v Karlových Varech. Celý proces vaření
může trvat od tří týdnů až po několik měsíců,
podle zodpovědnosti všech kuchařů.
Začínáme těšně po vydání předchozího čísla. Sejdeme se o nějaké obědové pauze na našem obvyklém místě ve studovně ve
čtvrtém podlaží. Otevřeme diáře a kalendáře v
mobilech, synchronizujeme a plánujeme, kdy
přichází v úvahu další uzávěrka. První datum.
Druhé datum, zhruba týden po uzávěrce, je datum tisku. Třetí datum, den či dva po datu druhém, je den věšení Ježíška.
Pokračujeme náhodným losem, kdo napíše jaký článek. Pořád se jedná o stálou redakci, tedy nadšence, které nejenom baví psát
a tím přispívat do školního časopisu, ale rádi
obětují pár hodin vyučování k realizaci všech
těch věcí okolo. Protože Ježíšek není jen pár řádek, které vidíte právě teď před sebou.
Následují dva, tři týdny ticha a klidu,
srovnatelné s těmi o vánočních svátcích po
všem tom shonu. Snažíme se oslovit pár pečlivě vybraných obětí, které by byly schopné
něco napsat. Tady se bavíme již o externích
redaktorech, kteří se většinou nehrnou sami
od sebe, ale my jednorázově oslovujeme je.
Jednou za čas kontrolujeme e-mail Ježíška
(redakcejeziska@seznam.cz), který ovšem zeje
prázdnotou a poslední článek nám poslala Ivana Krumlová na jaře minulého školního roku.
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Nejméně půl týdne před uzávěrkou mi
v mozku začíná pípat kontrolka a před očima
bliká červené světýlko, které napovídají, že už
je čas, že bych už měla začít redaktorům připomínat, kam ten svět spěje. Zdá se, že jeden, dva
dny nikoho nezabijí, ale upřímně, každá hodina
je v tomto procesu drahá. Jeden článek poslaný
den po uzávěrce neskutečně zpomaluje editování a oddaluje vydání.

občas něco červeného, opravím já a hned je
odesílám na zpracování.
Tady mají redaktoři zase klid. Na scénu nastupuje grafik Martin Modrý, který celý
časopis vyhotoví v několika verzích – k tisku,
na internet a na pověšení. Snaží se, aby v dokumentu bylo co nejméně barev a tím pádem
byly všechny verze co nejpodobnější.

h e l p
Blíží se druhé stanovené datum. Sejdeme se s grafikem, abychom zkontrolovali, že
sedí stránky, že tam není něco špatně, doděláváme poslední úpravy. Dalšího dne podnikáme
se sekretářkou Danem Kašíkem výpravu do copycentra, kde se Ježíšek tiskne v nákladu padesát kusů. S výtisky se vracíme do školy, kde
zápasíme se sešívačkou a vyvazujeme školní

V den uzávěrky trávím celý večer až do
půlnoci a někdy ještě o pár hodin víc u e-mailu. Každý článek, který mi přijde, pročtu, pokusím se opravit chyby, které najdu, a hned poté
putuje do schránky paní profesorky Markové.
Další „záslužná“ činnost, které se věnuji, je přesvědčit deprimované redaktory, kteří tvrdí, že
neumí psát, že se mi líbí, jak píšou, a ať už sakra
nepijou to irský kafe.
Návštěvy kabinetu českého jazyka,
ze kterých odcházím s opravenými články. Ty,
které jsou hodně poškrtané červenou barvou,
vracím autorovi, aby s ním něco udělal. Tento
článek potom putuje znovu k paní profesorce
Markové a až potom ke grafikovi. Ty, které mají

časopis do podoby, aby opravdu jako časopis
vypadal. Na tento výstup naší měsíční práce
můžete narazit v bufetu za 15 Kč.
Konec? Nikoli. Ještě máme před sebou
shánění jakéhokoli informatikáře, který by nám
třikrát vytiskl Ježíška ve velké velikosti a barevně – tato verze je k zastižení na nástěnkách
u jídelny, v učebně češtiny a na nástěnce na
Příční. To je kapitola sama o sobě, kdy dva, maximálně tři z nás běhají po škole jako pomatení a shánějí špendlíky, protože existují jen
připínáčky. Ty jsou sice fajn na připevnění listů
papíru ke dřevěnému rámu, ale do polystyrenu
to není to pravé ořechové.
Mnohem složitější úkol je zastihnout i
pana profesora Blahu, který následně nahraje i
poslední verzi na web školy, tedy místo, kde má
Ježíšek největší čtenhost.
Oddechnutí a chladná hlava nevydrží
dlouho. Schůzka k dalšímu číslu klepe na dveře. Je to, jako by byly Vánoce každý měsíc.

Tereza Dobšovičová

A jak to vypadá z pohledu redaktora?
Po vydání čísla se sejdeme v naší redakční studovně. Zde nám šéfredaktorka rozdá úkoly, nafasujeme články a pořešíme nějaké ty interní záležitosti. S vidinou tří týdnů bez starostí s
Ježíškem házíme všechny redakční starosti za hlavu. Užíváme si života, chodíme po kavárnách a
barech a naší jedinou hrozbou je zkoušení z chemie.
Po třech týdnech přichází den U – den uzávěrky. Všichni panikaří, píšou narychlo své
články, nic nestíhají. Večer v onen den sledují hodiny ve snaze je zbrzdit – o půlnoci musí být
všechny články odeslané na mail šéfredaktorky Terky, jinak je čeká jisté zničení mečem a ohněm.
Když už si redaktor myslí, že má téma článku vymyšlené, usedne ke svému počítači a má „okno“.
Neví, co napsat. Další nápady mu přijdou hloupé a dětinské. Začne pít.
23:45. Snaží se dopsat poslední řádek, ale prsty se mu motají. Minutu před dvanáctou
odesílá článek se spoustou gramatických chyb a nelogických slovních obratů.
A proto, pokud někdy pochybujete nad kvalitou některého článku v Ježíškovi, vězte, že za
to může alkohol.

Daniel Kašík
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YOLO, nebo
Memento mori?

mem (nezáleží na tom, kdo byl ten kostlivec za
života, pouze „zemřel a pohřben jest”), druhá
defenestrace – a celé je to završeno betonovým Vítkovem, svého času pseudomauzoleem
po vzoru sovětských soudruhů, s hroby neznámých vojínů.
Chápu, že je to jedna významná památka za druhou, ale umírací myšlenky mě nakonec přemáhají úplně a uvádějí mě do divné
letargie – jak se v té Praze vůbec může někdo
radovat a užívat života?
A může. Tři nekrofilní dny ve mně vlastně nakonec vzbudily nezměrnou touhu žít.
Takže nakonec přece jenom YOLO. A
bylo to fajn. Jen Prahu umírací už dlouho ne –
příště tu žijící.

aneb s Jaroškou v Praze

„Dneska je krásně teplo a svítí sluníčko, co?” nadhodila jsem potěšeně v neděli odpoledne.
„No ale od zítřka už má být zima a celý
týden proprší,” nato pražští přítomní. „A nejvíc
prý od středy dál.”
„Možná tam v té vaší Praze. U nás bude
dobře,” vysmáli jsme se jim s jistotou sobě
vlastní my, hrdí rodáci z naší malé moravské
Provence.
A kuš! Brňačka nebrňačka - zrovna od
středy dál jsme si s Prahou souzeny. Inu, tak
bude pršet – můžeme si pod deštníky hrát, že
jsme až v Londýně. To bude ještě zajímavé.
A bylo. O den později zrušilo jedno z
divadel představení a udělalo nám další díru
do plánů. Nevadí, jedeme dál. Dvě představení
ještě zbývají a dostatek míst taky.
Tedy jsme vyrazili, provázeni deštěm a
starostlivostí babiček, jaký je nerozum trajdat
po Praze, když skoro mrzne a ještě zmokneme.
Cesta hezky ubíhala, prosycená plánováním večera. Počkat – tady něco nehraje. Vy
chcete jít opravdu po divadle ještě do kina? –
Ne, jenom do kina. – Dneska? Vždyť je to představení! – Ty nevíš, že ho zrušili?
Další díra do plánu – co teď narychlo
vymyslet? Ale to už nás kolonou, Nuselákem
a příjezdem na Florenc vítá Praha a je čas na
změnu myšlenek – kudy teď, jak se neztratit po
cestě a kdy mám vlastně referát? Koho by teď
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Adéla Lokajová

zajímalo nějaké divadlo…
První kousek Prahy – první příběhy ze
Starých pověstí – tradiční cesta čtvrťáků: vzhůru na Vyšehrad a na Slavín. Proč ne. Memento
mori et carpe diem!
Postojíme v dešti a povzpomínáme a
pak už hajdy dolů, do víru turismu rovnou do
centra Prahy. V letu stíháme oběd a už uháníme

dalšímu programu vstříc – čeká nás židovské
město. Jakkoli je prohlídka muzea (respektive
pouť po synagogách) zajímavá, při návštěvě
dalšího hřbitova na nás ale pomalu začíná být
umíracích myšlenek v jednom dni už moc.
„Ta exkurze je prostě YOLO! You only
live once,” tvrdí spolužák. Když se podíváme,
co všechno mezitím vymysleli další kamarádi s
jarmulkami, které dostali u vchodu, musím mu
dát za pravdu. Samotná se ale přikláním spíš
ke slavnému heslu „Memento mori. – Pomni
na smrt.” – nikde sice není přímo napsané, ale
stejně vyskakuje odevšad.
A má myšlenka se potvrzuje. Jako by
ta turistická Praha byla opravdu jeden velký
památník konce – poprava dvaceti sedmi českých pánů na Staroměstském náměstí, první
defenestrace, rakve a relikvie v chrámě svatého Víta, exkluzivní prohlídka hrobek pod chrá-
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PROKRASTINACE
Je tu, mezi námi. Poznal ji každý z nás. Je
tichá a nenápadná. Její následky se někdy rovnají ničivé bouři. Je řeč o chřipce? O písemce z
matiky? Ne, vážení. Tahleta potvora se jmenuje
prokrastinace. A je tak dobrá v maskování, že
často ani nepoznáme, že se nás drží.
Zná to každý z nás. Je pátek večer. Těšíte
se, jak si o víkendu odpočinete, jak si nachystáte vše do školy a jak se perfektně naučíte na
všechny písemky. A bum ho! Najednou je neděle večer, vy nemáte nic hotové, a tak vám nezbývá nic jiného než vzdát se několika hodin
sladkého spánku, naučit se to ráno v šalině,
nebo to úplně vypustit a dostat špatné známky.
A divíte se, kam vám zmizel všechen čas.
Písemky a zkoušení následkem nicnedělání pokazíte. A pak to musíte dohánět a
opravovat a nemáte čas se dál učit, a tak se to
stále nabaluje na sebe. Jste ve stresu, a proto všechno vypustíte a radši si pustíte nový díl
svého oblíbeného seriálu. (Sladký útěk z reality.) Toto nekonečné utrpení většinou ukončí
teprve až prázdniny. Jak z tohoto bludného kruhu ven?
Základem je uvědomit si, kde a jak
ztrácíme svůj čas. Je jednoduché někomu říct:
„Promiň, ale neměl jsem čas,“ ale je to vážně
pravda? Kolik minut jsme strávili zbytečným
tlacháním? Sledováním bílé stěny? Počítáním
oveček? Projížděním facebooku a jiným podobných „zábavných“ online stránek? Hraním
her? Učením se latinských textů? (Vážně, když
se mám učit, radši se učím věci, které se mi
nikdy nebudou hodit.) Až to sečtete (matematika, vážení, je tady všude), zjistíte, že jste ztratili hromadu času, který vám protekl mezi prsty
stejně rychle a nenávratně jako káva protéká
do hlubin automatu, když do něj nedáte kelí-

mek (sakra, snad každý tento pocit někdy zažil).
Musím se přiznat, že i já trpím prokrastinací. Věci, které mě moc nebaví nebo jsou
moc složité, prostě odložím na později. Jenže
takhle to fungovat nemůže. Ruku na srdce, kdo
se ve volném čase věnuje pouze tomu, čemu by
měl? Neříkám, že je odpočinek špatný. Odpočinek je super. Možná byste ale měli přehodnotit
svůj časový rozvrh a to důležité a nepříjemné
nacpat dopředu tak, abyste potom mohli být
v klidu a opravdu si odpočinout. Nebo prostě
zajděte na párek v rohlíku. To řeší všechno.
Co chci říct je, že bez prokrastinování by náš život byl mnohem lepší. Je těžké se
změnit, ale pokud to dokážete, budete mít náhle spoustu volného času a budete v pohodě.
(Tenhle článek píšu několik minut před
uzávěrkou a modlím se, aby mě paní šéfová
brutálně neumlátila (třeba tácem v jídelně, to
je jedno, ona si vždycky něco najde). )
Jenže prokrastinace. Potvora. Nebýt jí,
určitě bych nemařila čas hloupostmi, a pak
bych tu neseděla u počítače tak pozdě a nebála se zítřejší písemky z češtiny. Koneckonců,
nebýt prokrastinace, vůbec bych neměla o čem
psát. A kdybych nic nenapsala, byla bych mrtvá
tuplem.
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Kristýna Dostálová
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HOSPODY NA JAROŠCE
DÍL DRUHÝ: Club Vegas
Pro druhý díl Hospod
na Jarošce jsem si vybral místo, které s Yacht Clubem, jenž
jsem navštívil minule, spojuje
jedno slovo — club. To je tak ale
asi jediné, co tyto dvě hospody
spojuje. Jedná se totiž o krásný kontrast vůči modernímu
čistému podniku vyšší cenové
kategorie nejenom tím, že je
na úplně druhé straně Jarošky,
a to na rohu s ulicí Milady Horákové, ale i vším ostatním.
Když jsem vstoupil do
Vegasu, dýchla na mě atmosféra zašlé slávy typické české
knajpy, která se narozdíl od
ostatních nových hospod už
ani zákazníky nijak lákat nesnaží. Tak jako byl Yacht club
klubem toastmasterů - ambiciózních lidí, tak Vegas je klubem “lidí všedních”. V jednom z
boxů, do kterých je velká část
hospody rozdělena, seděla
skupinka místních revmatiků
kolem sedmdesátky a mastila karty. U druhého stolu zase
seděli očividně přátelé, kteří
se ani nesnažili tlumit svůj
upřímný smích. Na baru se na
Vás usmívá mísa s minimálně
pár dní ležícím ovocem. V tu
chvíli mě už ani nepřekvapilo,

že když jsem si objednal malinovku, řekli mi, že mají jen
kofolu a ve výsledku to byla
asi Zulu Cola. Při otevření jídelního lístku s nápisem „Starobrno“, které tady nečepují, se
určitě nebudete nudit, jelikož
je skoro každá stránka (doufejme, že záměrně) napsána
jiným písmem, a místní specialitu zde nemusíte vybírat
ani dlouho, protože Vám ji extra tučným a velkým písmem
sama restaurace doporučuje
- TATARSKÝ BIFTEK (6 kusů
topinek). V podobném duchu
českých hospodských klasik
za rozumnou cenu se vede
celá nabídka. Ti starší z Vás se
zde také mohou dočíst o další
velké chloubě, a to výborném
výběru čepovaných piv značek
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Poutník, Polička a Doubravník,
opět za slušnou cenu. Co se
interiéru týče, může se Vegas
pochlubit dlouhým barem s
deseti barovými židličkami a
především místností s již zmíněnými boxy, která je jako dělaná pro různé oslavy (třeba
narozenin apod).
Na závěr musím říct, že
vzhledem k lidským (ne však
zas zcela lidovým) cenám a
dobrému sortimentu nápojů
se sem určitě ještě někdy podívám. Kvůli té svobodě netlumeně se smát a chovat se přirozeně určitě. V tom má Vegas
obrovskou výhodu.
PS: Další výhodou je absence
WiFi, tak to ani nezkoušejte!

Vojta Vašák

MEME

NAPŘÍČ PŘÍČNÍ

Metal day

Kdo by to byl řekl, že na naší škole je tolik rockerů a metalistů. Akce se zúčastnili žáci
ze všech ročníků, ovšem nejvyšší počet metalistů byl v nejnovějších a tedy nejmladších
ročnících. I přes svou „nevinnost“ se odhodlali
zúčastnit. I v profesorském sboru se našli příznivci tohoto hudebního stylu. Zvláště pak pana
profesora Stupku asi můžeme považovat za
největšího metalistu na škole!
Při skladbě Paranoid od britské heavymetalové skupiny Black Sabbath hrdě tlouklo
srdce každého z nás. Atmosféra byla tak „hustá“,
že by se dala krájet. Mnozí si připadali jako na
nějakém rockovém festivalu. Jenže i na dokonalém festivalu se to neobejde bez nějakých
těch problémů. Bohužel i u nás. Objevila se
totiž jedna protiakce. Naštěstí ale nedošlo k
žádné potyčce mezi metalisty a anti-metalisty.
Všichni si tento krásný den užili!
Tak se těšte na další z tematických dnů.

Halloween

některých členů profesorského sboru už zmocnili, tudíž ve škole řádí obludy převlečené za
profesory. Nebo je to naopak?“
Samozřejmě k Halloweenu patří i sladkosti! Příšery nejsou jenom příšerné, ale i nenasytné, takže po každé „normální“ osobě vyžadovaly nějakou tu sladkost.
Nejenom, že řádily na chodbách, ale
některé se i navštěvovaly ve vyučování. Dalo
by se říct, že to byla málem „smrt“ pro všechny
učitele.
„Ještě, že nám odpojili ten plyn a máme
jenom tři hodiny,“ pomysleli si určitě.
Tento anglosaský svátek se jako takový
u nás moc neslaví, ale přesto se pomalu dostává mezi mladé. A jak je vidět, tak i k našim
studentům.
Chtěl bych poděkovat studentům a studentkám z třídy 4.bg za skvělou přípravu celé
akce a výzdobu!

Kravatový den

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili,
V kalendáři je den 27.10, poslední den ať už na vyšším nebo nižší gymnáziu!
před podzimními prázdninami. Každý by čekal,
že bude normální den. Ale ono to bylo právě
naopak. Už při vstupu do školy každého napadlo, že se asi někdo zbláznil. Všude samé kosti,
krev, dýně, lebky a netopýři. Člověk, který si tohle v duchu říkal, nejspíš zapomněl, že se právě
vydaly všechny příšerky, obludy, monstra a jiná
děsivá individua oslavit Halloween ve škole, a
tudíž…
„Škola je v temném stínu zla. Normální
žáci jsou v pozoru, protože nikdy neví, kdy se
jich nějaká příšera zmocní. A bohužel pro ně se
Martin Bartoš
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RE C E N Z E
Ó, B r n o !

O víkendu 6. – 8. listopadu již tradičně na Jarošce probíhala Literární dílna pod vedením Mgr.
Lenky Markové. V pátek účastníci navštívili divadelní představení Ó, Brno! v Divadelním studiu
Marta, jehož recenzi zpracovala Tereza Veselá a vy si ji můžete nyní také přečíst.
Na začátku představení jsem měla pocit, že si z nás herci dělají srandu. Nesmyslné pobíhání po parketu a házení věcí všude kolem sebe, skřeky a náhlé útěky z pódia byly matoucí, ale
na závěr se spojily do kompletního obrazu dávajícího smysl.
Město Brno. Skupinka Brňáků sedících na Moraváku, stěžujících si na naše smradlavé
město, které odpuzuje a přitahuje zároveň. Scenérie, kterou vídám každý den. Snažili se vyjádřit
určitý pocit, ale nedařil se jim pojmenovat.
Jednotlivé osudy brněnských feťáků, starostlivých matek a zkrachovalých osobností se
chaoticky prolínaly a dohromady utvářely přesný obraz brněnského života.
Celkové působení bylo velmi emotivní a věrohodné. Některá symbolika mi ovšem unikala. Měl snad zrod a pojmenování Brna symbolizovat panák právě kvůli knížeti Brunovi? Nebo
je snad jeho ušmudlaná košile odkazem na druhou teorii vzniku Brna – blátivou osadu u řeky?
Tyto drobné nedostatky nejsou podstatné. Představení splnilo svůj účel. Vyhnulo se přílišnému vlastenectví, kterého jsem se zprvu obávala, a objektivně popsalo pohled na Brno dnešní generace.

Tereza Veselá

MILÝ JEŽÍŠKU
Už se vám někdy stalo, že jste pod stromeček nedostali to, co byste si přáli? Dětem v dětských domovech se to stává víc než často. Proto se několik lidí rozhodlo, že to chtějí změnit. Před
dvěma lety založili neziskovou organizaci „Milý Ježíšku“, která každoročně vybízí lidi k dobrému
skutku.
O co vlastně jde?
S touto organizací se spojilo několik dětských domovů a jiných zařízení. Ty pošlou této
organizaci dopisy s přáním Ježíškovi. Organizace je zveřejní ve zkratce na internetu. A pak lidi s
dobrým srdcem si vyberou, které dítě se jim zalíbilo a dárek je pro ně cenově dostupný. Přání si
„zarezervuje“, a poté dostane e-mail, kde je adresa dětského domova, kde jeho vyvolený šťastlivec pobývá. A pak jeto jednoduché.
Stačí koupit ten určený dárek a poslat ho na adresu dětského domova. Tudíž komunikujete přímo s tím šťastným dítětem a ne přes jakéhokoliv prostředníka.
Vy pak můžete být spokojení, že jste udělali dobrý skutek.
Tak pojďte do toho!
„S úsměvem jde všechno líp.“

Martin Bartoš

VÝMĚNNÁ KNIHOVNIČKA
Se začátkem školního roku zahájila provoz výměnná knihovnička v mezipatře mezi čtvrtým a pátým podlažím. Její výpůjční pravidla jsou prostá: Pokud se ti nějaká kniha nebo časopis
líbí, půjč si je, klidně i domů. Zaujmou-li tě, můžeš si je nechat, ale bylo by pěkné přinést za ně
náhradu. A jestli máš doma knihy, o kterých víš, že se k nim už nevrátíš, potěš spolužáky. Určitě
se mezi nimi najde někdo, kdo si je rád přečte.

Jan Pulkrábek
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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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