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Drazí čtenáři a čtenářky,
v ruce držíte nejnovější číslo časopisu GPJP times a já věřím, že se vám nebude chtít 
ho odložit. Sestava naší redakce se mírně proměnila a přináší Vám pestrou skladbu 
nových článků. Najdete zde reportáž z dobrodružné cesty do Maroka, která se ne-
obešla bez zádrhelů, ale rozhodně byla nezapomenutelná. Jako hrdinu za katedrou 
Vám tentokrát představíme profesora Martina Válka, který má na matikáře netradič-
ního koníčka. Jako vždy si budete moci vylepšit své jazykové schopnosti u anglic-
kých článků. Dozvíte se, kdo to je „ghost writer“, jak správně zničit knihu nebo jak 
probíhá takové rande sklerotika a mnohem, mnohem více. 

Za celou redakci Vám přeji příjemné čtení a těším se, že se potkáme na Jarním GPJP 
festu!

Lucie Krejzlová 
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Hrdina za katedrou
Mgr. Martin Válek

1. Proč a kdy jste se rozhodl, že budete 
učit?

Přesně to nevím, ale určitě mě tak do pat-
nácti vůbec nenapadlo, že bych někdy chtěl 
být učitelem. Ale během střední školy, kdy 
jsem začal víc přemýšlet o budoucnosti to 
postupně vykrystalizovalo samo. Studo-
val jsem průmyslovku a ideální postup byl 
někam na ČVUT. Já ale na té průmyslovce 
zjistil, že sedět zbytek života nad technikou 
nechci. A takhle to dopadlo.

2. Proč jste si vybral zrovna matematiku? 
Matematika mě vždy bavila. Možná ze 

začátku na základce, protože mi šla, později 
na střední, protože jsem se na ni doma vůbec 
nemusel učit a na vysoké škole mě bavilo 
poznávat, že matematika může být podob-
ně krásná jako hudba. Ale někdy to hezké 
spatřit dá stejně práce, jako zahrát něco od 
Bacha nebo Mozarta.

3. Jste horolezec. Máte i nějaké jiné ko-
níčky?  

Horolezec moc nejsem. Spíš skálolezec 
a čím dál víc boulderista. A ač to podle sou-
časných, mnou vyučovaných předmětů, tak 
nevypadá, jsem taky tělocvikář, tak mě musí 
bavit většina sportů. Jinak bych to na fakul-
tě sportu těch 5 let nevydržel. Takže sport. 
Rád čtu, hraji na kytaru, řeším hlavolamy, 
chodím do kina a divadla nebo jsem pros-
tě v přírodě. Bytí v přírodě jsou u mě zase 
hlavně ty skály.

4. Zasahuje učitelské povolání hodně do 
vašeho volného času? 

No, o prázdninách do něj zasahuje tak, jak 
jsem si to jako budoucí učitel vysnil. Jinak 
vnímám takové vlny. Kdy na začátku škol-
ního roku a ve čtvrtletích je práce přes míru, 
ale mezidobí jsou poklidnější, takže se to 
tím vyrovná. 

5. Jak vypadá vaše maturitní vysvědčení?
Tak to už si přesně nepamatuji, ale z mate-

matiky jsem měl jedničku a z češtiny trojku, 
ale bylo to děsně nespravedlivé. Ten pocit 
jistě všichni znáte.

6. Čím jste chtěl být když jste byl malý? 
Archeologem, ale když jsem se asi v osmi 

ptal rodičů, jestli existuje vysoká Archeolo-
gická, tak nevěděli. Google tehdy nebyl, tak 
jsem to do deseti zabalil.

7. Jaký předmět vás na základní škole 
nejvíce bavil? 

Tělocvik, matematika a zeměpis. Nevím, 
co z toho víc. 

8.  Uvažoval jste někdy o práci v zahrani-
čí? 

Rozhodně jsem uvažoval o studiu v za-
hraničí, ale nakonec jsem školu dodělal bez 
toho. Možná někdy... 

9. Co máte na své práci nejraději, a co na-
opak nejméně rád? 

Tak nejraději mám asi vyučování. Hlav-
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Poslední dobou se v nakladatelstvích roz-
mohl trend najímání „ghost writerů“. A o 
koho vlastně jde? Ghost writer je výraz pro 
autora, který knihu či článek skutečně na-
psal, ale není pod ním prezentován a přede-
vším mu za to není připisovaný žádný kredit. 
Tito pisálci jsou najati buď nakladatelstvím, 
nebo samotnými a domnělými autory knih. 
Dnes už je to celkem běžná praxe. Máte dob-
rý nápad na knihu, ale nedokáže ji napsat, 
tak aby vydělávala? Na to existuje snadné 
řešení: najměte si někoho, kdo to napíše za 
vás, tedy „tajného spisovatele“ a případné 
veškeré ovace mohou být připsané pouze 
vám. Ghost writer dostane jednorázový ho-
norář za napsání textu podle vašeho nápadu, 
který bude prezentovaný jen a pouze pod 
vaším jménem a nebude počítat s žádným 
jiným výdělkem z prodaných knih. To zní 
docela bezpracně a finančně výhodně, že? 
Háček ale tkví v tom, že se tito spisovatelé 
nechají platit slovo od slova, které mnohdy 
není nejlevnější, protože jsou to přeci na-
jatí profesionálové. Takže pokud nemáte v 
kapse nápad na bestseller, mohlo by se vám 

to také pořádně prodražit. Dnes asi nejzná-
mější kauza je ghost writer, který napsal me-
moáry Hillary Clinton. Většina „slavných“ 
nenapsala ani řádku ve svých autobiografi-
ích. Možná vypadají dobře v záři reflektorů, 
ale vymyslet a sepsat kvalitní knihu je úpl-
ně jiný šálek kávy. Momentálně nejprobíra-
nější kauza je z anglického nakladatelství 
Penguin. Toto staré anglické nakladatelství 
rádo podporuje mladé celebrity a s chutí jim 
vydává jejich prvotiny všeho druhu. Nověj-
ší mainstream je vydávat knihy populárním 
„internetovým hvězdičkám“, jejichž touha 
asi nebude stát se světoznámými spisovateli 
kvalitní literatury, ale jen další marketingo-
vý krok ke snadnému výdělku. Ale ne každý 
má talent, proto je celkem normální, že se z 
ne každého románu může stát světový best-
seller. Tento problém hravě vyřeší talento-
vanější ghost writer. Nakladatelství využije 
populární tvář, pod jejímž jménem se kniha 
bude skvěle prodávat a prezentovat, co na 
tom, že trochu podfouknou čtenáře. Jediný 
problém je, když pravda vyplave na povrch, 
jako se to například stalo u britské blogerky 

Ghost writers
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ně když studenty alespoň na chvilku něja-
ký problém zaujme tak, že je vidět, že něco 
opravdu pochopili. V době studia jsem si 
naivně myslel, že o tom to hlavně je. Druhá 
půlka práce je administrativa a všechny další 
věci okolo a to tedy dělám méně nadšeně. 

10. Můžete si splnit 3 libovolná přání. 
Jaká by to byla? 

Přelézt Štěpána Pochmana na závodech. 
Abych dokázal každého studenta prokouk-
nout. Aby nám na zahradě už žádný slimák 
neokousal jediný kus zeleniny.

11. Je tu něco, co byste chtěl vzkázat stu-
dentům? Pokud ano, co? 

Nedávejte mi prosím hořkou čokoládu. 

Renata Benešová
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Zoelly, jejíž knížka vzbudila takový poprask 
u jejích fanoušků, že dokonce porazila Row-
lingovou či D. Browna v počtu prodaných 
kopií za první týden a vyhrála za to i cenu. 
Nebýt tohoto asi by se nikdo z nás nedozvě-
děl, že jí k úspěchu někdo dopomohl. Musím 

říct, že mě to zjištění docela zklamalo a za-
čala jsem uvažovat, kolik takových knih se 
možná skrývá i v mé poličce. A nejdůležitěj-
ší otázka je, kdože jsou vlastně ti talentovaní 
autoři, kteří se raději schovávají?

Hana Al-Jamal

Kde mám mobil? Kam jsem dal klíče? Ko-
nečně mám snad všechno. Běh po schodech, 
v přízemí si vzpomínám, že nemám peně-
ženku. Čtyři patra nahoru, popadnout peně-
ženku, znovu dolů, běh za autobusem, po na-
stoupení zjištění, že jede opačným směrem. 
Na další zastávce vystoupit, nastoupit snad 
už do správného, vystoupit na Andělu, cesta 
ke kinu, najednou děsivá vzpomínka. Pizza! 
Už jsem zase zapomněl na pizzu! Dilema, 
jestli dorazit včas bez pizzy, nebo rychle bě-
žet sehnat pizzu. Jasná volba, pizza je nepo-
stradatelná, takže sprint k nejbližší pizzerii. 
Zavřená, jak jinak... Další v rekonstrukci, 
skoro dva kilometry od kina konečně otevře-
ná pizzerie. Rychlý nákup, běh zpátky, sa-
mozřejmě bloudění po půlce Prahy. Na mís-
to dorážím z úplně jiného směru, než jsem 
plánoval, ale hlavně, že jsem konečně tady. 
Příchozí zpráva: „Jsem v kině, kde jsi ty?“ 
Z posledních sil běh ke dveřím kina. Kupu-
ji lístek, ve dveřích do sálu mne zastavuje 
řev: „Kam si myslíte, že s tou pizzou jdete? 
Je tady cedule větší, než vy, neumíte číst?“ 

Moje výmluva, že jsem donášková služba 
nevychází, takže píšu zprávu: „Tak s pizzou 
mě nepustí dovnitř, takže jsem venku.“ Při 
psaní téhle zprávy si už přijdu vážně divně, 
jak tak stojím uprostřed chodby v kině s pi-
zzou.  Už přichází, poslední úprava účesu, 
hlavně se tvářit, že je úplně normální jíst 
v kině na zemi pizzu. Naštěstí to bere s hu-
morem a přisedá si k mému skromnému 
obídku. Oba jsme docela kyseliny, takže jíd-
lo mizí nevídanou rychlostí. Jen se po něm 
zapráší a my najednou stojíme před otázkou, 
co s krabicí? Do koše se nevejde, takže začí-
ná výprava s úkolem najít popelnici. Výpra-
va je úspěšná, vracíme se dovnitř a koukáme 
alespoň na posledních dvacet minut filmu. 
Následuje vloupání do vedlejšího sálu a po-
zorování dalšího filmu a pak ještě jednoho. 
Nakonec rozloučení na zastávce a pak už jen 
cesta domů a zjištění, že jsem někde vytratil 
klíče, takže pospávání před dveřmi, dokud 
nepřijde otec a nepustí mě dovnitř. A tak 
končí moje rande sklerotika...

Adam Hort

Rande sklerotika



Je středa, pátá hodina odpolední. Tři lidé 
sedící na náplavce popíjejí malinovou limo-
nádu. Ani jeden ještě netuší, že do odjezdu 
do Maroka, na kterém za chvíli dohodnou, 
zbývá jen pět dní. Káča, Jonáš a Jířa se ne-
chávají unášet vzájemnými rozpravami o 
vysněných cestách. Jířa touží po poušti, 
Káča po moři a Jonáš chtěl prostě někam jet. 
Po krátkém rozhodování o dalekých cestách 
padlo Maroko.

Zakrátko, po dořešení maličkostí jako 
pas, letenky a očkování se tříčlenná výpra-
va vyzbrojena jedním pepřákem, znalostmi 
KravMagy a Karate ocitá na konci Nových 
Butovic. Na první vztyčený palec se dostá-
vají až za německé hranice. Přes Německo 
a Francii cestují s dřevorubcem, který kro-
mě stopařů veze také obrovské sekery, pily a 
hromadu lesního hmyzu. Španělsko vítá vý-
pravu špatným počasím i komunikací. Zcela 
neplánovaně, se tak na dva dny ocitají v Bar-
celoně, kde nocují mezi kaktusy. Na jižním 
pobřeží stopařům nikdo nestaví, takže další 
cesta vede autobusem na trajekt.

Prvním překvapením na trajektu byla 
vstřícnost španělského kuchaře, kterému se 
zželelo tří lidí okusujících zbytky oschlých 
rohlíků se sýrem, které zapíjeli kefírem. 
Zdarma tak výprava přichází ke zmrzlině, 
červenému vínu, melounu, bagetě plněné 
masem a spoustě mořské havěti.

Další vtipné setkání se odehrává při paso-
vé kontrole. Maročané neznají Českou Re-
publiku a odmítají uznat pasy jako platné. 
Situaci na telefonu celního úředníka zachra-
ňuje Google, který Českou Republiku zná. 

Skupina se tak může nerušeně kochat delfí-
ním doprovodem trajektu.

Po konci plavby vystupují v Nadoru, jed-
nom z hlavních přístavu Maroka, kde o ně 
svádí boj taxikáři. Pozorují krásný západ 
slunce. Vítězný taxikář pak odváží pasažéry 
na autobus. Koho by napadlo, že mu v Ma-
roku bude zima? V autobusu s klimatizací to 
není problém. Ten přišel v okamžiku, kdy se 
začali hádat dva cestující. Ti rozhádali celou 
posádku autobusu, která se po pár minutách 
přesunula ven, aby si ujasnili své názory. 
Kolemjdoucí pouliční prodavač, který váš-
nivým cestujícím začal nabízet občerstvení, 
působil komicky.

Další zastávka Fes. Semeniště odpadků, 
doprovázené krásnými pestrými trhy na kte-
ré dohlíží davy toulavých koček a malých, 
smějících se černých dětí. Všichni se kocha-
jí architekturou. Město se skutečně probouzí 
až v noci, kdy se, během ramadanu, všichni 
snaží získat pozornost turistů jídlem, věš-
těním z ruky nebo jinými pouličními estrá-
dami. Noční život úplně změnil pohled na 
město, které ve dne působilo poněkud ponu-
ře a špinavě.

Noční cesta do Errachidy přes Marrakesh 
byla již třetí nocí strávenou v autobuse. Při 
téměř čtyřiceti stupních je spaní pro Evropa-
na obtížné. Klimatizace už byla jen vytouže-
ným komfortem v našich snech.

Čtyřmístným taxikem v sedmi lidech do 
Asni. Fakt, že se normálně ženy nesmí dotý-
kat mužů, tu nikomu nevadil.

Výstup na Jbel Toubkal, nejvyšší horu 
severní Afriky. 4167 metrů nad mořem. 

Reportáž z cesty do Maroka
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Rozhodnutí vydat se nahoru ve tři hodiny 
odpoledne, po třech probdělých nocích, jen 
s vodou, konzervou těstovin a rajčat niko-
mu nepřišlo hloupé. Později bylo shledáno 
jako hladové a žíznivé. Výstup byl tak spo-
jen s půstem od jídla i vody, zato výpravu 
naplňují dojmy z krásných scenérií, setkání 
s domorodci a výhledu na obrovské hory, 
proti kterým si člověk připadá téměř zane-
dbatelně. Noc strávená vedle předraženého 
kempu byla chladná, jasná s nebem plným 
hvězd, které se zdály na dosah ruky. Další 
den všichni vstávají brzo ráno a pokračují na 
cestě k vrcholu, kam se po celkovém čase 
dvanáct hodin chůze dostávají. Vítání zajiš-
ťují ovce a kozy, které se hladově vrhají na 
batohy a mají přinejmenším stejný hlad jako 
členové výpravy.

 
Konečně Maroko
Všude je poušt. Přespáváme v nomád-

ské vesničce u Mohameda. Postel a sprcha, 
zápraží, západ slunce, velbloudi, hrající si 
děti a zahalené ženy. Večer následuje toulka 
po poušti, tma a pět litrů vody. Jsme sami, 
bosí, ležíme na duně a pozorujeme obrov-
ské hvězdy nad námi a Měsíc. Měsíc, který 

nám dělá měsíční stín. Šeptáme si na dálku 
ve tmě. „Prach jsi a v prach se obrátíš.“ Blíží 
se písečná bouře, která nás úplně obklopu-
je. Kolem je jen ticho a šum písku. Příjemný 
vítr, chlad.

Další zastávkou výpravy je Tubka a pak 
dál k moři. Každý z nás je vyčerpaný, téměř 
neschopný chůze. Proto míříme do Essaoui-
ry, kde trávíme celkem tři dny, spíme na plá-
ži, která je jen naše. Pro odpočinek volíme 
čtení knih (Deník Jana Zábrany), psaní de-
níků, povídání a samozřejmě koupel v moři. 
Při procházce po pláži narážíme na slum, 
kde bydlí děti i starci. Jejich příbytky tvoří 
odpadky. Za celou cestu zpět k tábořišti po-
tkáváme jen starce hledajícího zaběhlé vel-
bloudy a toulavé psy.

Poslední zastávka, Marrakeche. Přespání 
u jakéhosi Jaafara a jeho rodiny. Jaafar stu-
doval filosofii a strojírenství. Jeho rodina 
nás hostí tradičním jídlem – Tadžin. Chuťo-
vě podobné kořeněnému kuřeti s bramory, 
spoustou zeleniny a omáčkou.

Při příjezdu do Čech nás vítají lesy, louky 
a modré nebe. Vzpomínáme na nezapome-
nutelný výlet. Naše první cesta v Čechách 
vede na náplavku, kde se nápad „Maroko“ 
původně zrodil.

Jiřina Turjanská
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S příchodem nového roku se asi každý z 
nás alespoň na malou chvíli zastavil a zauva-
žoval o tom, co by si v nadcházejícím roce 
přál změnit nebo vylepšit. A ani já nejsem 
výjimka. Vytvořila jsem si celý seznam no-
voročních předsevzetí a „To-do listů“ a už 
teď jsem dopředu zcela smířená s tím, že dr-
tivou většinu bodů budu napřesrok opět pře-
pisovat do seznamu na rok 2016. Doufám, 
ale že jeden bod napravím už letos. Při cel-
kové rekapitulaci roku 2014 jsem se úplně 
zarazila nad počtem knížek, které jsem za 
celý rok přečetla. Zatím nejsmutnější knižní 
skóre z celého mého knihomolského živo-
ta. Zjistila jsem, že díky povinné četbě jsem 
skoro přestala číst knížky, které bych si sama 
opravdu přála přečíst. Moc to totiž zavánělo 
školou a povinnostmi. Takže když se mě ka-
marádka ve třídě zeptala, jestli se také zapo-
jím do letošní knižní challenge, tak jsem ani 
chvilku neváhala! A o co, že to vlastně jde? 
Princip této výzvy je velice snadný. Dopře-
du je daný zábavný seznam 48 knih, které 
byste v tomto roce měli zvládnout přečíst. 

Ale nenechte se mýlit, nikdo vám nediktuje, 
že si musíte přečíst přesně ten či onen titul. 
Seznam vám sice radí co přečíst, ale je jen 
na vás jaký titul si vyberete, stačí jen, aby 
se vám líbil a zároveň splňoval podmínky 
výzvy např. „bod č. 19. kniha, která vyhrá-
la Pulitzerovu cenu“ nebo „bod č. 45. kniha 
napsaná autorem, který má stejné iniciály 
jako ty“ atp. A tímto vás i zároveň vyzývám, 
abyste se k „Reading challenge 2015“ přida-
li i vy! Zkuste se mnou také hecnout a pře-
číst co nejvíce knih ze seznamu. A schválně 
kolik si jich nakonec dokážete odškrtat ze 
seznamu vy.

Pokud se chceš zúčastnit book challenge 
2015 i ty, dáváme sem odkaz na web v ang-
ličtině:
 
http://www.popsugar.com/love/Reading-
Challenge-2015-36071458

i přeložený do češtiny:

http://knihomolova-dilnicka.blogspot.
cz/2015/01/reading-challenge-2015.html

Hana Al-Jamal

Reading challenge 2015
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V případě, že se ti zdá tolik knih během roku jako moc velké číslo nebo tě ne-
zaujala témata, vytvořili jsme zcela vlastní a originální GPJP challenge o de-

seti tématech, tak neváhej a taky se přidej!

GPJP BOOK CHALLENGE 2015

9

1. Přečti si oblíbenou knihu svého češtináře či češti-
nářky.

2. Přečti cokoliv od oblíbeného filosofa paní zástup-
kyně.

3. Přečti si libovolnou knihu ze školního kánonu.

4. Přečti si náhodnou knihu ze školní knihovny.

5. Přečti si knihu z povinné četby, kterou si měl/a pře-
číst, ale neuděl/a si to.

6. Přečti si knihu na doporučení od tvého souseda na 
Angličtině (popřípadě jiné hodině jazyků).

7. Přečti si knihu, kterou napsal někdo ze školy.

8. Přečti si knihu, kterou ti doporučí pan vrátný.

9. Přečti si oblíbený román své angličtinářky.

10. Přečti si knihu, jejíž děj se odehrává ve školním 
prostředí.

Tak tomuhle říkají vodotěsné?! Hned mi ten chlap připadal zvláštní, tak levné hodinky 
jsem v životě neviděla. A ještě k tomu vodotěsné, pche! Uznávám. Asi nebylo nejlepší 
hned po příchodu domů, strčit ruku pod kohoutek, ale za to všechno může ten chlap. 
Když jsem myslela celou dobu na to, jak by mu prospěla koupel, tak se nemůžete divit, 

že jsem naletěla na takovou pitomost.

Anonym

Mýdlo a čas



V jedné knížce, kterou jsem četl do školy, 
autor píše ve spojitosti s upadající římskou 
a naší nynější civilizací: „Kde život nemá 
vyšší smysl, kde vyšší smysl se zdá mar-
ný, tam nezbývá než přejídání, hromadění 
dalších a dalších tretek.“ Ptám se tedy sám 
sebe, jaký je ten vyšší smysl, který již nená-
sledujeme, který je, či byl charakteristický 
právě pro tu naši nynější civilizaci. Nalézám 
ho jednoznačně v naší touze po poznání a po 
pokroku, v neodbytném nutkání posunout 
lidstvo kupředu, stát tam, kde ještě nikdo 
nikdy předtím nestál. V tom vidím smysl 
naší civilizace. Jsem však v tomto smýšle-
ní v menšině a lidé jako já vždy byli a bu-
dou v menšině. Miluji totiž poznání pro ně 
samotné, naplňuje mne radostí a nadšením. 
Většina lidí však nedrží lásku k poznání tak 
blízko u srdce a tak potřebuje důvod k tomu, 
aby pravdu hledala, potřebuje pro ni využití. 
Ku štěstí těchto lidí a tím i k mému štěstí je 
pravda mocným nástrojem v rukou člověka, 
a proto bude pravdy vždy třeba, bude-li no-
vých překážek v cestě člověka.

 Jsou to právě tyto překážky, které činí 
z vyššího smyslu jednotlivce vyšší smysl 
společnosti. Podívejme se například na Spo-
jené státy za studené války, jaký duch měl 
ten národ, jaké odhodlání. Žádný Američan 

nepochyboval, když John F. Kennedy pro-
hlásil, že do konce desetiletí přistanou na mě-
síci a také přistáli. Celý mohutný národ stál 
sjednocený a neohroženě čelil překážkám, 
které jej čekaly. I my dnes čelíme velkým 
překážkám, nejsme však zdaleka tak jedno-
myslní, tak odhodlaní a neodbytní v tom se 
jim postavit. Proč tedy? Američany za stu-
dené války totiž hnala vstříc překážkám ne-
jen touha několika málo lidí, kteří jim chtě-
li čelit pro svou lásku k těmto překážkám, 
ale hlavně strach celé společnosti, strach ze 
Sovětského svazu, strach ze zcela bezpro-
střední hrozby. My však žijeme v době míru 
a bohatství, a tak jsme zlenivěli a odvrátili 
jsme své zraky od velkolepých vizí lidstva 
k pošetilým vizím lidí jakožto jednotlivců. 
Duch naší společnosti zcela dezintegroval, 
rozprášil se na popel. Není pak divu, že se 
nám, jak autor píše, vyšší smysl zdá marný, 
když mu čelíme zcela sami, každý sám za 
sebe. 

Je naším úkolem rozpoznat hrozby, kte-
rým čelíme, pojmenovat je a uchopit tak 
jejich podstatu. Jedině tehdy odhalíme, jak 
bezprostřední a nevyhnutelné skutečně jsou, 
jedině tehdy v sobě najdeme odvahu se jim 
postavit čelem dříve, než nás pohltí. 

Viktor Benhart

Vyšší smysl civilizace

Jsem přesvědčen, že vědecké poznání je jed-
ním z vrcholů lidského úsilí. Netvrdím, že poznání ne-

může nikdy způsobit zlo. Tvrdím však, a to velmi důrazně, 
že poznání neporovnatelně častěji přináší užitek než ško-

du, a strach z poznání je mnohem škodlivější.
Bertrand Russell
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Slyšeli jste už někdy o knize, která je urče-
na k tomu, aby byla zničena? „To create is to 
destroy“ – přesně tak zní motto knížky, nebo 
snad deníku (?) od Keri Smith. Kniha je pro-
stě a jednoduše určena k tomu, aby byla zni-
čena. Všem, co mají knihy rádi, asi přeběh-
ne mráz po zádech. I já jsem na to koukala 
s otevřenou pusou. Knih si máme vážit, a ne 
je ničit, proletělo mi hlavou. Nicméně stači-
lo pár fotek z internetu, a já se zamilovala. 
Musela jsem ji mít, a taky jsem si ji koupila. 
Desky jsou papírové, ale není to klasický pa-
pír, ale nějaký tužší. Stránky jsou z recyklo-
vaného papíru, vypadá to úchvatně, voní to 
úžasně, je to úžasné. Celý ten deník je úžas-
ný. Na každé jeho straně je napsaný úkol. 
Některé jsou docela normální, např. „zaplň 

stranu bílými věcmi, kresli mimo vyznače-
nou část“ apod. Ale jsou tu i úkoly, které se 
těm, co mají knihy opravdu rádi, líbit nebu-
dou. Např. „sněz barevné bonbóny a olízni 
stránku, nalep sem mrtvého brouka.“ Tako-
vých úkolů je tam vážně hodně. Docela jsem 
přemýšlela na tím, jestli to chci udělat a chci. 
Jestliže jste kreativní člověk nebo člověk, co 
rád ničí, myslím, že se vám knížka bude líbit 
stejně jako mně. U nás se dá koupit v anglic-
kém i českém jazyce v Luxoru a stojí kolem 
300 Kč. Ještě zmíním jednu věc, která je na 
ní úžasná. Normální knížku máte za pět ho-
din přečtenou. Tady se kolikrát zabýváte pět 
hodin pár stránkami. No, já tomu propadla, 
a tak ho mám doma. Pořídíte si jej taky?

Renata Benešová

Wreck this journal

Dostaneme důchody?
Po nedávném opětovném pětiprocentním 

zlevnění ceny české koruny, kvůli vlivu Čes-
ké národní banky, se sice určitým způsobem 
zlepšil prodej exportovaných výrobků z Čes-
ka, ale lidé v České republice se bojí. Těžce 
našetřené peníze nás a našich spoluobčanů 
jsou najednou znehodnocovány.

Je mnoho otázek okolo ceny české měny, 
ale je jedna, která mě velice zaujala a je to 
otázka ne jak vysoké důchody dostaneme, ale 
jakou cenu peníze v důchodech budou mít? 
Kvůli této otázce jsem zašel na přednášku na 
Ekonomickou fakultu Univerzity Karlovy, 
kde se o podobné problematice mluvilo a já 
bych vám o tom chtěl něco povědět.

Tím, jak se v dnešní době neustále zvyšu-
je kvalita českého i světového zdravotnictví, 
se navyšuje i počet ekonomicky nečinných 
osob a zároveň kvůli tomu, že žijeme v ze-
mích vysoce vyspělých, klesá počet ekono-
micky činných osob. Kvůli této skutečnosti 
je zřejmé, že pokud se tento problém bude 
neustále rozšiřovat a zvětšovat a senioři bu-
dou dostávat pořád stejné důchody, tak se 
náš stát dostane do dluhové pasti. Při řeše-
ní tohoto problému nemůžeme začít pobíjet 
důchodce (občany ekonomicky nečinné), 
ani nemůžeme nutit lidi ke zvýšené natali-
tě, aby se zvýšil počet lidí ekonomicky čin-
ných. Jediné možné řešení je takové, aby si 



občané ekonomicky činní začali vytvářet 
vlastní penzijní pojištění, která by jim zajis-
tila „jisté“ peníze v době, kdy budou občany 
ekonomicky nečinnými.

Proto nabádám a upozorňuji všechny stu-
denty, kteří ještě nejsou ekonomicky činní, 
aby si hned po nástupu do své první práce 
zřídili vlastní penzijní pojištění a při kaž-
dé výplatě si tam nechávali stranou peníze 
na důchod a netýká se to jen studentů, ale 
všech zaměstnaných lidí, kteří si ještě vy-
dělávají, protože i kdyby důchod dostali, 
nikdy nemohou vědět, jakou bude mít cenu 
a jak bude vysoký. Všichni musíme myslet 

na budoucnost. Jestli jste si povšimli, tak se 
v praktikách vypořádáním se s takovýmto 
problémem vracíme do alternativy vejminků 
v devatenáctém a počátkem dvacátého sto-
letí, takže bychom se občas při řešení pro-
blému neměli koukat jen do budoucnosti, ale 
poučit se také z historie.

Takovýchto problémů je po celém světě 
spousta a ochota lidí vstupovat do politiky 
klesá, proto by bylo dobré, kdyby lidé za-
čali o takovéto životní alternativě přemýšlet 
a dokázali by zlepšit ekonomicko-sociální 
stavy lidí a státův Česku i v celém světě.

Martin Lauda 

Jsme tady taky
Jak si nejspíš žáci starších ročníků všimli, 

v tomto školním roce k nim do školy přibyly 
primy, sekundy a tercie. Nevím, zda jsme jim 
tady jako malí „prcci“ nepříjemní, ale mys-
lím, že ne. Ale občas se vyskytnou nějaké 
spory, obzvláště ve frontě na obědy. Vzni-
kají tady strkanice o místa a lži o tom, že 
jsem „byl na záchodě“ a podobně. Ve školní 
budově mi přijde, že jsme si všichni rovni 
a nijak si navzájem nevadíme. Nikdo nemá 
výhody ani nejsme nijak ukřivděni. Jen je 
škoda, že se moc nebavíme mezi sebou. Mně 

samotné přijde hloupé přijít jen tak k něja-
kému klukovi z prváku a začít se s ním ba-
vit. Takhle, když jsem v redakci, poznávám 
neustále nové lidi, které potkám při prodeji 
Timesů, nebo kteří se chtějí do psaní zapojit 
a přijdou na schůzku redakce. Je to fajn, znát 
se s třeťáky, kvartány a tak. Myslím, že by-
chom se měli všichni bavit mezi sebou, a ne 
se jen míjet na chodbách. Tak šup šup, co 
takhle zajít za námi do redakce? :)

Renata Benešová

„Člověk nikdy neví, co má opice nebo 
školák za lubem.“

Axel Munthe
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Problémy Řecka
Řecko má dluhy převážně vůči Německu. 

To ví snad každý, ale málokdo ví, že Řec-
ko dlužilo Německu ještě před krizí. A ještě 
míň lidí ví, že Němci si to tak trochu způso-
bili sami. Důchodové fondy v Německu fun-
gují tak, že lidé co si naspoří peníze navíc 
na stáří je vlastně odevzdávají tomu fondu 
a ten s nimi může dále disponovat. Může je 
investovat a výdělek si nechat. Je samozřej-
mě přesně určené, do jak moc rizikových 
věcí se může investovat. Před celosvětovou 
krizí se už vědělo, že Řecko je na tom špat-
ně, ale důchodové fondy z Německa vese-
le nakupovaly obrovské množství řeckých 
dluhopisů. Nebylo to jen v Řecku, ale napří-
klad i ve Španělsku. A tím se proinvestovala 
značná část důchodového systému. Potom 
přišla krize a spousty záchranných balíčků 
od EU, ale možná by kolaps řecké ekono-
miky nebyl takový, kdyby neprodávali tolik 
dluhopisů a Němci je nenakupovali. Němci 
si tuto skutečnost uvědomují, a proto tlačí 

na Řecko, aby splatilo alespoň něco. Kdyby 
se tak nestalo, Němci, kteří půjdou za dva-
cet let do důchodu, nedostanou část svých 
naspořených peněz. Situace je o to absurd-
nější, že Řecko nemá peníze ani na základní 
provoz státu a ještě by mělo platit Německu. 
Každý stát získává největší část peněz z daní 
svých občanů. Označuje se to, jako národní 
ekonomika. Znamená to, že řečtí podnikate-
lé nebo firmy, kteří v Řecku vydělají peníze, 
zaplatí daně a zbytek peněz buď investují 
například do zlepšení výroby, nebo kamkoli 
jinam. Peníze zůstávají na území státu, ale 
tohle v Řecku vůbec nefunguje. Vezměme si 
smyšlený příklad: Někde v Řecku je továr-
na na auta. Zaměstnává spoustu lidí, a to je 
dobře. Ale všechny peníze z výroby prodeje 
a daní se posílají do Německa, protože fabri-
ka patří například BMW. Řecko se potřebuje 
zbavit mezinárodních korporací a nahradit je 
národními firmami s konkurenceschopnými 
produkty. A to je recept jak se dostat z krize.

Jakub Zdeněk

Už jste někdy slyšeli o Stephenu Ha-
wkingovi? Pokud ne, nevadí a pokud ano, 
tak jistě víte, že je to známý britský fyzik 
a kosmologista, který je znám svou až ne-
obvyklou chytrostí a také díky jeho neuvě-
řitelnému životnímu příběhu. A právě o to, 
se s vámi chci podělit. Film Teorie všeho, 
který je inspirován knihou, jenž napsala 
Stephenova první manželka Jane, je právě 
teď v kinech a upřímně vám ho doporučuji, 

protože co si budeme povídat, herci, zpraco-
vání a herecké výkony jsou podle mě bez-
chybné a celkově úžasné. Je to jeden z těch 
filmů, nad kterými prostě přemýšlíte a pře-
mýšlíte, minuty, hodiny, nebo dokonce dny 
hned poté, co film skončí a na obrazovce 
naskočí titulky.  Řekla bych, že to je jeden 
z těch filmů, který vás neomrzí hned po prv-
ním shlédnutí, že při nějaké příležitosti si ho 
rádi pustíte znovu. V mém případě je to tak, 

Teorie všeho

13



Creating worlds

Within storytelling, the part I enjoy by far the 
most is creating the worlds in which the stories 
take place. I am by nature an architect, I love 
creating complex functioning environments. 
To show you how these environments evolve 
in my mind I will take you along as I describe 
how one of them came to be. 
As always it started with an observation: 
There are no flying plants. Why are there 
none? Could there be any flying plants? 
How would they look, how would they 
function? and so on... I had questions, the 
most important part of my creative process. 
As soon as I was absorbed in these questions 
I could let my mind run free, let it elaborate, 
make connections and find deeper more 
complex questions. 
I started imagining an alien planet, and 
earth-like planet, that was my canvas. Then 
I thought what shape would a floating plant 
likely have? Hmm, let‘s imagine a lily pad 
floating on a lake to start off with. That 
seems reasonable. But wait a second, how 

should the plant even be able to float in the 
air? Let‘s make it a bit thicker and let‘s say 
it produces some kind of gas that fills its 
inside. Organisms on earth produce methane 
gas and I know that‘s lighter than air, so that 
assumption seems reasonable, besides we 
can tinker with the atmosphere density of our 
planet. Now we have a floating plant, what‘s 
going to prevent it from flying away?  Well 
let‘s think back to our lily pads. Aren‘t lily 
pads connected to the bottom of the lake by 
some kind of roots? There we have it! So we 
connect the plants to the ground, much like a 
balloon on a string. Hmm, now I‘m thinking 
photosynthesis, it only takes place during the 
day, so the plants don‘t really have a reason 
to keep producing their gas during the night 
(well except to protect against herbivores, 
but let‘s take care of that later), but you see, it 
takes energy and because they are organisms 
after all the gas is likely to escape slowly, like 
the air from a bicycle tire. So let‘s say they 
slowly float towards the ground during night 

že už jen čekám, až tento film vyjde i na 
DVD, protože představa nějakého toho ve-
čera bez učení, s čajem a s tímto filmem 
je naprosto ideální. Takže být vámi, si co 
nejdříve udělám čas na jeho shlédnutí.

Michaela Zdeňková
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Very often students complain that what we 
learn at school is irrelevant for our future 
lives and suggest we ought to do something 
more useful. I find that is not true, certainly 
our education system has major flaws, but the 
knowledge it provides (or should provide) is 
extremely important. 
We live a democracy and that means we 
bear the responsibility for the actions of 
our government. If we look at the kings of 
the past, we see that many tried to deceive 
them, to manipulate them, to take advantage 
of them, and why? Because they had power. 
Now we all are in that position, we have the 
power. We have a tremendous responsibility 
as members of a democracy and if we are to 

lead ourselves instead of being lead we must 
acquire effective tools to protect against 
those who seek to take advantage of us by 
the means of our own ignorance. That‘s why 
school matters, that‘s what its chief purpose 
should be to give us the tools necessary 
to be able to judge which actions are truly 
in our own interest. If school can give us 
the capacity to recognize truth, that is the 
greatest gift one can hope to receive. 
So to all my fellow students, school is not 
useless. It may not teach you something 
from which you will gain money or pleasure, 
but it will teach you, if it is a good school, 
how to recognize the truth and enable you to 
make informed decisions.  

Viktor Benhart

The Purpose of Education

because the gas production stops and then 
rise up again with the sun. You know, trees 
try to get their leaves as high up as they can, 
so they don‘t have to be in the shade of some 
other tree and so they get the most amount 
of  sunlight. But we don‘t want our pedals 
to float too high, that would make for huge 
roots, which would break in storms anyway, 
so there is a limit to how high they can float. 
Well, so how do they compete for the nice 
spots with the most sunlight? Hmm, they 
could work their way up through the other 
pedals like screws, working their way up by 
just spiraling upwards. But wait what would 
that do to the roots? Oh that‘s amazing: 
imagine a stone on a string, when you spin 
the stone many times in one direction and let 

go, it starts spinning the other way to release 
all that energy which has been built up. In 
the same way the pedals can spin clockwise 
and counterclockwise alternatively making 
use of this phenomenon and limiting the 
energy they have to spend. So now we have 
a dancing forest of floating pedals in the 
sky, and all of it works, it very well could 
exist somewhere in the universe, isn‘t that 
beautiful? I hope you enjoyed reading, I am 
leaving you now with a work unfinished so 
that you can imagine what ecosystems would 
evolve around such flying forests. Go ahead, 
let you fantasy loose! See what animals you 
can create, what questions they bring. 

Viktor Benhart
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Ya en la Edad Antigua las mujeres cuidaron 
a su aspecto exterior con frecuencia. Usaban 
el maquillaje, llevaban la ropa de fiesta y 
también llevaban las joyas. En la actualidad 
igual que las mujeres en pasado nos encanta 
ir al compras, mirar las colecciónes nuevas, 
que están en las tiendas de ropa, probarselas 
y comprarlas. Me da rabia que algunas 
mujeres digan que su aspecto exterior le 
da igual. No me parece bien que sean tan 
indiferentes sobre su cuerpo. Diga lo que 
diga, me gustaría tener el suficiente dinero 
para comprar todo lo que quiero sin mirar 
al precio. Me parece probable que todas 
las mujeres querrían tener esta ventaja. Sin 
embargo, casi todas expresamos nuestro 
humor, nuestros sentimientos y gustos 
por medio de la ropa. Alguién se pone los 
vaqueros estirados y le da igual si los lleva 
con algo que es apropiado, las niňas desde 

diez hasta quince aňos normalmente llevan 
la ropa, que al principio parece como para 
adultos, pero siempre lo parece un poco 
ridículo. Hay también los hombres, quiénes 
cuidan a su aspecto, especialmente de la 
ropa que llevan. Esta categoría incluye antes 
de todo los abogados, los directores o los 
médicos, quienes necesitan parecer bien en 
cada situación, por eso siempre llevan la 
chaqueta, los pantalones formal, la camisa 
de mangas largas, la corbata, el reloj de 
pulsera y también algunos llevan la bolsa de 
piel. También existen las mujeres, quiénes 
les encanta llevar el vestido, las faldas, 
las medias y los zapatos de tacón más que 
los vaqueros, los zapatillas de deporte y la 
sudadera. Para ambos están preparados los 
centros comerciales con su opción diverso, 
dónde puede alguién elegir su vestido 
preferido.

Zuzka Farová

Compras y moda
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Way to home
Finally I‘m going home. This day was endless 
it seemed I‘ll never make it to the evening. 
Although I‘m completely exhausted, the 
combination of school and morning brigade 
is killing me. I‘m looking around me, with 
my headphones on and I‘m in quite good 
mood. Every day I enjoy looking around 
me, it fascinates me how different and 
sometimes strange people are. I don‘t know 
why, but this part of day is the part that I 
enjoy the most. So many people, so many 
places... It‘s quite cold, so almost everybody 

wears warm clothes and some people look in 
their coats and caps really funny. Sometimes 
it‘s quite hard not to start laughing in front 
of a person, who looks like ball of fur and 
warm stuff and he doesn‘t even know about 
it. But the thing I enjoy the most is watching 
those crazy guys, who are in these cold days 
wearing just a T-shirt and shorts and wonder 
why is everybody staring on them. Don‘t 
know why but doesn‘t matter what mood I‘m 
in, these moments have the power to make 
me smile, and that‘s why I like my way to 
home so much.

Adam Hort



Akát, Auto, Cola, Člun, Delikatesa, Doly, Dům, Kuk, Lalok, Levé, Lunt, Lup, Lupa, Maska, 
Meč, Muslim, Mýval, Okurky, Oliva, Párek, Pes, Ruka, Šál, Tok, Ulička, Uši

Tajenkou je název knihy, kterou vydává 
profesorka Martínková ve spolupráci 

se studenty GPJP.

Renata Benešová
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OBCHODNÍ

SYNOVA REJSTŘÍK DRUH KOLEM CITOSLOVCE BARVIVO BÍLÝ

MANŽELKA (zk.) LUŠTĚNINY SMÍCHU NA VEJCE SÁDROVEC

NADUTEC VSTŘÍCNOST

PASTÝŘSKÁ

ŘÍMSKÝ PÍŠŤALA

CÍSAŘ 99

ŘÍMSKY

PYTLÁCKÉ

AKADEMIE KINO NÁSTRAHY

VĚD (zk.) EVROPAN A SICE

HRANIČNÍ

ČESKÉ POPLATKY PŘES

MĚSTO POKOJ HIMALÁJSKÝ

(angl.) KRAJ

DRUHÁ

MODŘ TRÁVA

PŘELUD

SALAMANDR ZKOSENÍ

DRŽADLO LEŠTIDLO

MNIŠSKÝ ZÁMEZÍ

ŘÁD DRUH

PALMY

TITUL

KOZÁČTÍ DOKTORA

NÁČELNÍCI KANAPE

KÓD HNACÍ 1000 G

PERU STROJ

ÚTOK

ZRAK

JAPONSKÁ

HORA

MUŽSKÉ

JMÉNO

K ČEMU

SPOJKA POMŮCKA:

ROOM

© Martin Kratochvíl, http://www.krizovky.4fan.cz
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