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ÚVODNÍK

Mrznou mi prsty u nohou, pohled na vyzáblou modelku ve spodním prádle na 
plakátu, na boku tramvajové zastávky pocit zimy ještě víc zhoršuje. Je skoro pět 
odpoledne a venku je stejná tma, jako když jsem šla ráno do školy. Jakoby se ven-
ku nic nezměnilo a člověka to nutí pochybovat, jestli vůbec vyšlo slunce. Jediná 
myšlenka, kterou můžu zformovat ve své hlavě je vyhřátá tramvaj. Každé ráno se 
snažím přesvědčovat sama sebe, že zima ještě nezačala a já si tedy ve svém tenouč-
kém podzimním kabátku vystačím. Dost naivní, zbytečně drkotám zuby a kaž-
dých pět vteřin kontroluju hodinky a přemýšlím, jak dlouho ještě na ten pojízdný 
kus tepla budu muset čekat. Když konečně přijede a já s úsměvem a myšlenkou 
na zahřátí nastoupím, praští mě do obličeje silný odér pána, co se z konečné na 
konečnou ubytoval na sedadle. Chci vám všem popřát hodně zdaru do nadchá-
zející zimy a krásné počtení GPJP times, ideálně s hrnkem horké kávy nebo čaje.

Laura Tichá
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„When people go to work, they shouldn’t have to leave their 
hearts at home.“

~ autor neznámý ~

„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji 
předzpívá když ji zapomeneš.“

Albert Einstein
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Hrdina za katedrou – David Švarc
Kdy jste se rozhodl, že budete učit 

a proč zrovna na škole, kterou jste sám 

vystudoval?

Tak na „kdy“ mám přesnou odpo-
věď – před šesti lety, ale nerozhodl 
jsem se úplně sám. Krátce po ukonče-
ní studia mě tehdejší paní sekretářka 
doporučila na vedlejší Uměleckou 
školu textilních řemesel, protože při-
šli o správce sítě a potřebovali na-
rychlo něco opravit (něco málo jsem 
opravoval tady už během studia). 
To se protáhlo v práci na deset let. 
Před těmi šesti lety ale zase nastala 
opačná situace – GPJP potřebova-
lo učitele informatiky, protože zdejší 
profesorka odcházela na mateřskou 
dovolenou, a tak se zase spojily sekre-
tářky a  hospodářky a zase jsem ces-
toval na druhou stranu. Tak jsem tady.

Kdy jste poprvé vzplanul láskou k in-
formatice?

Spíš bych to nazval láskou k po-
čítačům – asi od první chvíle, kdy 
jsem se k počítači dostal, takže asi 
ve třech, čtyřech letech. Začal jsem 
opisovat písmenka z nějaké kníž-
ky – táta mi s tím trochu pomohl 
a tak jsem vlastně začal programovat.

Jaké jsou vaše jiné záliby než informa-

tika?

Mě zajímá všechno možný i nemož-
ný. Někde na něco narazím, začtu se do 
toho a hledám souvislosti. Vždycky mě 
zajímaly souvislosti – proto asi ta in-
formatika – závislosti, vztahy… Pokud 
to vezmeme úplně z jiného světa, tak 
rád jezdím pořádat dětský tábor – čtr-
náct dní v roce bez počítačů, na teplou 
vodu si musíte roztopit kamna, příroda, 
lidi, zábava, to je můj velký koníček.

Kdo je váš vzor?
Asi nemám žádný vzor. Niko-

ho u koho bych si řekl „ano, chci být 
přesně jako on“. Takovým symbolem 
mezi učiteli pro mě byla paní Žal-
manová, která také učila na našem 
Gymnáziu, jak mě, tak i se mnou. 
Nikdy na nikoho nekřičela, nikomu 
nevynadala, a přesto by si nikdo ne-
dovolil být nepozorný. S tím se ale 
člověk rodí a následně je k tomu veden 
výchovou, tohle vás nikdo nenaučí.

Jaký by podle vás měl být správný 
profesor?

To je hodně záludná otázka. Asi 
na ní nemám odpověď, která by
mě plně uspokojovala a zabrala 
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v knihovně méně než 10 cm. Myslím, 
že by měl mít dvě hlavní vlastnosti. 
Být všímavý a spravedlivý. Od doby, 
co nás učili v jedné kapitole „indi-
viduální přístup“ a zároveň „měřit 
všem stejným metrem“ si tuhle otáz-
ku kladu každý den v práci. Myslím, 
že ke studentům je třeba být pozor-
ný a profesor by si měl uvědomit, že 
je tam pro ně. Taky by ho mělo uče-
ní bavit a měl by přistoupit na to, že 
i on se může od studentů vždycky 
něco naučit. Samozřejmě je taky nut-
ná poměrně velká dávka trpělivosti.

Co byste si vzal na opuštěný ostrov?
Určitě by to nebyl notebook a elek-

trárna. Záleží na jak dlouho. Asi kře-
sadlo, spacák, nůž a nějakou další 
výzbroj, provaz, sekerku a brousek.

S jakými známkami jste maturoval? 
1 (chemie), 2 (společenské vědy), 

2 (čeština) 3 (angličtina). I když si 
dodnes myslím, že jsem uměl an-
glicky líp než na tři, ale bohu-
žel jsem nevěděl, kdo vyhrál vál-
ku severu proti jihu… a vlastně 
i dnes nad tím musím přemýšlet.

Nedávno se vám narodilo první dítě, 
byl to velký obrat v životě?

Určitě, ale až tak po měsíci až 
dvou. Nejdřív člověk moc nevnímá, 

že jde o nového člena rodiny, spíš je 
to jako když přijede návštěva na ví-
kend, taky se o ní staráte, jen jinak. 
Pak přijde taková ta myšlenka „vždyť 
je vlastně můj“ a chcete ho poznávat, 
zkoumat, zároveň pořád přemýšlíte, 
jestli všechno děláte správně, abys-
te tomu zdánlivě křehkému stvoření 
(které mimochodem vydrží víc, než 
by se mohlo zdát) neublížili. Největ-
ší změna byla v pudu sebezáchovy, 
který se najednou nadměrně vyvi-
nul. Do té doby mi zase tak nevadilo, 
když jsem dělal něco riskantního, teď 
jsem spoustu takových aktivit omezil 
nebo úplně ukončil. Kam se podělo to 
„nějak to dopadne“? No a taky se mi 
výrazně zkrátil volný čas – už není 
jedno, kdy se vrátím domů, při zaři-
zování čehokoliv dochází na detail-
nější plánování a organizaci. Upřím-
ně, to jsem se ještě úplně nenaučil.

Kde byste chtěl být za deset let? 
Na třídních schůzkách svého syna 

ve čtvrté třídě. Jak jsem říkal, pláno-
vání mi moc nejde – víc žiju přítom-
ností nebo se pitvám (jako informatik 
samozřejmě analyzuji) v minulosti, 
takže uvidíme, co se naskytne nebo 
co mi naplánují manželka se synem.
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Meine Angst
Als Kind habe ich viel deutsch 

gesprochen, jetzt aber verwende ich 
meine zweite Muttersprache kaum 
noch und Ich habe Angst, dass ich sie 
vergesse. Ich denke es ist nicht mög-
lich die Fähigkeit zu verstehen zu ver-
lieren. Wenn  es  aber um das benutzen 
der Sprache geht kann man sehr wohl 
jede Menge vergessen, wenn man sie 
nicht regelmäßig benutzt. Ich habe an 
mir bemerkt dass ich in letzter zeit ein 
Problem damit habe in deutsch zu den-
ken, sehr oft muss ich längere zeit na-
chdenken, bevor ich mich an ein Wort 
erinnere. Der Prozess ist nicht mehr so 

fl ießend einfach wie er einst war. En-
glisch ist jetzt die Sprache meiner Ge-
danken und jedes Mal, wenn ich ver-
suche deutsch zu benutzen springen 
mir englische Wörter und Fraßen in 
den Kopf. Ich möchte diese Erfahrung 
benutzen um euch alle zu warnen, dass 
wen ihr in der Schule deutsch lernt, 
heißt das nicht dass ihr es immer kö-
nnen werdet. Ihr müsst ständig üben 
und vor allem die Sprache benutzen, 
weil ihr sie sonst vergessen werdet. ■

Viktor Benhart

Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?

Une famille catholique riche et trè s 
croyante a eu 4 fi lles. La premiè re s ést 
mariée au juif. La deuxiè me fi lle s ést 
mariée au musulman et la troixiè me au 
chinois. Les parents ont espéré que la 
quatriè me fi lle se marie enfi n avec un 
catholique… C ést la bonne comedie 
et c ést vraiment amusant. Je vous re-
commande d áller voir ce fi lm. On le 
donne en tchèque au Cinéma. 
En tchèque: Co jsme komu udělali? 

Acteurs: Christian Clavier, Chantal 
Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, 
Frédéric Chau, Noom Diawara, Frédé-
rique Bel, Julia Piaton, Emilie Caen, 
Elodie Fontan, Elie Semoun, Pascal 
N‘Zonzi, Salimata Kamate, Tatiana 
Rojo, Frédéric Saurel
Directeur: Philippe de Chauveron ■

Adéla Holešová 
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Los estudiantes describen algún libro o alguna 
película que les gustó.

“Hace dos años leí el tercer parte de 
una trilogía famosa llamada Los jue-
gos del hambre. Esta parte, que se lla-
ma Sinsajo es el último. Narró sobre la 
héroe Karniss Everdeen que sobrevi-
vió los juegos dos veces. Desfortuna-
damente al fi nal de la parte anterior 
el presidente Snow capturó Peeta, el 
bueno amigo con benefi cios de Katni-
ss. Katniss era una chica muy valien-
te y daba la esperanza a la gente, que 
quería revolución, así que empezaron 
la revolución contra el Capitol – la capi-

tal interior del gobierno, especialmen-
te Presidente Snow. Durante la revo-
lución murió mucha gente, pero fi nal-
mente asesinó el presidente. Después 
Katniss salvó Peeta, pero él cambiaba 
durante el tiempo que pasar en cárcel 
de tortura. Final no fue “happy end” 
porque Katniss y Peeta fueron diferen-
tes después de la guerra, ambos perdi-
eron muchas cosas, pero para el resto 
del país fue la revolución buena idea.” ■

Anna Jelínková, VII.A

The Great Gatsby
“The Great Gatsby es una obra 

muy famosa y es mi favorita no solo 
por su tema, porque trata de una épo-
ca que me gusta mucho. También es 
muy elegante y tiene un estilo mara-
villoso. Me encanta el libro y también 
la película. La obra es sobre un hom-
bre quién se llamaba Gatsby y estuvo 
enamorado de una chica Daisy. La co-
noció cuando Gatsby era muy pobre 
y además después de conocerla tuvo 
que ir a guerra y quiso ganar mucho 
dinero. Después Gatsby heredó mucho 

dinero de un hombre que era muy viejo 
y rico. Gatsby usó el dinero para com-
prar una casa enorme que estaba cerca 
del mar y lo más importante fue que 
estaba cerca de la casa de Daisy. Ella 
vivía a través de la costa. Gatsby hacía 
muchas fi estas grandes para encontrar 
su amiga Daisy. Al fi nal de la obra 
Gatsby murió pero estaba feliz porque 
al cabo de morir le llamó Daisy.” ■

Sára Bojović, VII.A
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Máte něco, co byste chtěl vzkázat stu-

dentům?

Zde by se krásně hodilo „Učte se!“ 
Tak snad jen, že učitelé jsou také je-
nom lidé, než je budete soudit, uvě-
domte si, že to nejsou stroje, neřídí 
se programem. Toužíte-li po tom být 
respektováni, budete se s tím muset 
smířit a nějaký respekt také projevit. 

Jen tak se můžeme domluvit. Mně 
jako studentovi stačilo vědět, že vím, 
ne vědět, že mám dobré známky. 
Sice podle toho ta vysvědčení také 
vypadala, ale s tím se už dalo žít. ■

Děkuji za rozhovor.

Laura Tichá

TASTE THE WORLD

Po několika týdnech strádání bez 
hladové kavárny se k mé, dosti nena-
žrané osobě dostala zpráva, že další 
šance nacpat se na týden dopředu se 
už blíží, tentokrát v podobě akce Tas-
te the World. Poprvé je na škole akce, 
která nám má přiblížit jídla jiných ná-
rodů. Mně osobně je naprosto jedno, 
z jaké země je jídlo, které jím, jestli 
z Afriky nebo třeba severního Turec-
ka. Koneckonců povídat si s ním ne-
budu, ale vy, kteří se zajímáte o jídla 
ostatních zemí se určitě dozvíte něco 
zajímavého. I přesto, že po nájezdu 
lidí stejně smýšlejících jako já, kte-

ří chtějí jen sníst všechno, k čemu se 
dostanou tam moc jídla nezůstane, 
se ale určitě přijďte podívat. Celé té 
akci šéfují čtvrťáci, což pro mě sice 
znamená jen boj s více lidmi o každý 
drobeček, ale pro mnoho lidí to může 
znamenat šanci popovídat si s lidmi, 
kteří od nás byli bez varování odtrženi 
a přesunuti do vzdálených krajin, které 
jsou sice mimo vliv postrachu nepře-
zutých, školníka, ale zároveň daleko 
od nás. Takže experiment čtvrťáků si 
nenechte ujít a uvidíme se tam… :) ■

Adam Hort
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Padouch v lavici – David Urban 2.C
Ahoj Davide, pro začátek, jak by ses 

uvedl?

No, v poslední době se po 
všech klubech a hospodách uvá-
dím: „Ahoj, já jsem David Ur-
ban, ten co ukradl ty projektory.“

Dobře, když už jsme u těch projektorů 

tak rovnou navážu další otázkou. Co je 

tvůj dosavadně největší školní průšvih?

Největší školní průšvih byl na mi-
nulé škole, je to teda jeden z mnoha 
průšvihů, protože tam pak byl ješ-
tě takový problém s omluvenkama, 
ale největší průšvih bylo to, že nás 
prostě napadlo ukrást tři projektory 
ze školy, protože se nepoužívaly. Já 
jsem šel, všechny tři jsem odmon-
toval v jeden den a pak nás zadržela 
policie a s tou školou jsme se soudi-
li... respektive já jsem se s ní soudil.

A jak to teda dopadlo?

Dopadlo to tak, že státní zástup-
kyně podmínečně zastavila trestní stí-
hání, soud zrušila a vzhledem k tomu 
že jsem v podmínce nic neproved tak 
jsem žádný postih nedostal. A protože 
mě na minulé škole nenechali dostudo-
vat, tak jsem šel sem. Já jsem byl na 
konci druháku, který mě nenechali 

dodělat, tak jsem sem zašel s vysvěd-
čením z prváku. Tady mi pan ředitel 
řekl „já ti dám zkoušku z toho, z čeho 
máš čtyřky“. Měl jsem totiž čtyři 
čtyřky a to z chemie, matiky, fyziky 
a biologie. Dal mi zkoušku, tu jsem ne-
udělal tak mě dal na začátek prváku.

Máš ještě nějaké jiné průšvihy?

Asi už moc ne, žádné podobné věci 
se už moc nekonaly. Jenom jsme ješ-
tě na té minulé škole založili stránku 
přiznání gymnázia Christiana Do-
pplera, jak to tehdy frčelo. Škola, za 
to, že tam někdo anonymně napsal, 
že plánuje zabít nějakou profesorku, 
na nás podala trestní oznámení. Že 
prý plánujeme vraždu profesorky. 
Ale to se hned smetlo ze stolu, proto-
že to napsal někdo ze školního počí-
tače a nedalo se dohledat, kdo to byl.

Ty jsi organizoval GPJP fest. Byl jsi 

spokojený s tím jak vše proběhlo? Jak 

to vypadá s dalším festivalem?

Spokojený jsem docela byl. Kvůli 
technickým problémům jsme nezačali 
včas, což mělo za následek asi hodi-
nové zpoždění. Bohužel i jako minulý 
rok tam přijela policie, ale minulý rok 
tam tou dobou bylo už jen karaoke, 
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Kdo jsem?
Já představit se nemůžu,
ale trochu Vám pomůžu

Já dvě oo neskrývám,
protože otevřeny jsou Vám

Já dvě ll neskrývám,
protože viditelný jsou Vám 

Já v Brúklynu vyrůstal
a proto s Vámi zůstal

Já mnoho věcí znám,
i tak jsem to prostřídal,
vždyť já se vyrovnám,

jen díky tomu se neprodal

Já ještě dýchám nosem,
na, kterém mám přibližovadla

Já také chodím tam i sem
starý jsem, chytám se madla

Slyšíte tu pěknou ódu?
prosím Nepijte vodu.

Knežević Matěj Odpověď: Woody Allen

Škola vedle synagogy
Je to nezvyklé, když naše duchaplné dialogy,
přerušované jsou děním ze sousední synagogy.

Tužka přebíhá mi linky, pak ze strany na stranu…
Trochu vyvádí mě z míry tón židovských varhanů.

Katarína Brányiková
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ppen. The same thing happened three 
times in a row. Night after night. Her 
husband. Her love. His mutilated face. 
Four holes where his pulsing heart used 
to be. The sentence: “The other half!”

Sophie could not stand it. She 
wanted to remember him in a dif-
ferent way than this. She wanted to 
keep him in her mind like she knew 
him before. She took the fabrics and 
started to sew. Sophie had to fi nish 
the handkerchief. The perfect and the 
last handkerchief. The next night the 
same act happened again. But Sophie 
was ready. Daan came in and said: 
“Give me the other half.” She took the 

handkerchief and gave it to him. He 
smiled, took it but this time, marched 
out proudly, not to ever come back.

Inspired by the Dutch and Flemish 
stories.

Questions:
1) DISCUSSION: Does this text 

remind you of anything? (hint: Czech 
literature)

2) CREATIVITY: What would 
you do if you were Sophie? Do you 
believe in ghosts? Write a short paper 
from Sophie’s point of view, her inner 
dialogue and about how she feels on 
the inside as the story is happening.

3) ANALYSIS: What kind of 
symbols can you fi nd in the text? What 
do they mean?

Sára Bojović
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letos tam ale byla ještě jedna kapela. 
Protože lidi venku dělali hluk, tak nám 
policie doporučila akci ukončit. Takže 
festival skončil předčasně, ale jinak si 
mylím, že to byla dobrá akce. Aspoň 
víme, na co si máme příště dávat ba-
cha a budeme mít od security služby 
ochranku, která bude zahánět lidi do-
vnitř, když to bude potřeba. Nás totiž 
lidi vůbec neposlouchali a to, že jsme 
jim řekli, že sem jede policie, ať jdou 
na pět minut dovnitř, to je taky nepři-
nutilo k tomu, aby to udělali. Jinak pří-
ští fest se určitě bude konat na jaře, ale 
otázkou je, jestli v dubnu nebo květnu, 
podle toho jak to bude s maturitama.

Je to trochu cliché otázka, ale co by jsi 

chtěl v životě dělat?

Chtěl dělat… to je těžká otázka. 
Co by mě bavilo dělat abych si vydě-
lal peníze? Tak to by mě bavilo pod-
nikat, nějaké zahraniční obchody 
a takové věci. Co by mě bavilo dělat, 
kdybych měl spoustu peněz už z dří-
vějška? Tak by mě bavilo dělat učitele.

Učitele čeho?

Určitě „socek“ a to druhé ne-
vím, tak třeba informatiky nebo 
něčeho takového, to už je jedno.

Myslíš si, že je něco, o co by se měli lidé 

více zajímat?

Rozhodně by se měli zajímat o po-
litiku. Protože v dnešní době všichni 
říkají: „Jak to, že se stalo tohle a to-
hle... například Zeman, jak to, že byl 
zvolen, když ho většina lidí nechtěla?“ 
Problém je v tom, že ve volbách byla 
dost malá účast. Lidé nepřišli k volbám 
a teď si stěžují. Kdyby tam lidi šli a dali 
hlas aspoň tomu menšímu zlu, tak by 
si třeba potom nemuseli tolik stěžovat.

Co tě dokáže zaručeně vytočit?

To je jedna jediná věc a to určitý styl 
chování lidí. Když něco navrhnu, šede-
sát procent lidí ze třídy souhlasí a zbyt-
ku se zeptám, po předložení jiných 
návrhů, co teda chtějí, když ne ten pů-
vodní návrh a oni řeknou: „Já nevim.“ 
To je na zabití. Nejhorší věc na světě.

Stává se ti to často?

Právě docela jo, v mojí třídě. Jako 
když jsme se minulý rok rozhod-
li s většinou třídy, že půjdeme do 
kina na Hobbita, ale jistí lidé říka-
li: „Né, my nechceme na Hobbita.“  
Ptali jsme se, na co teda chtějí jít, 
dokonce jsme jim ukázali, co jiné-
ho kde dávají. Oni řekli: „My neví-
me, ale na Hobbita ne.“ To nesnáším.
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Na co jsi v životě nejvíc hrdý?

To nevím, já prostě dělám věci za 
nějakým účelem a když se to pove-
de, tak jsem na to svým způsobem 
hrdý, ale asi nic konkrétního není.

Čeho by ses jen tak nevzdal?

Já bych se nevzdal ničeho. Já 
jsem hodně majetnický typ a proto, 
když něco mám, tak to nerad dávám 
pryč. To platí o VŠEM. O holkách, 
o telefonech, o penězích a tak dál.

Co tě baví?

Baví mě hrát na piano... teda hlav-
ně když mi to jde. A nebo taky jezdit 
s kamarádama na výlety, z toho jsou 
potom taky občas vtipné historky…

Kdybys na jeden den mohl být někdo 

jiný, kdo bys chtěl být?

Byl bych asi ředitel téhle ško-
ly. Baví mě šéfovat lidem a mít 

v takovéhle velké škole ty největ-
ší pravomoci, to musí být bezva.

Co tě v životě nejvíc ovlivnilo?

Nejvíc mě ovlivnilo to, jak jsem 
ukradl ty projektory, protože mi po-
tom došlo, že to všechno není taková 
sranda a že je potřeba si dávat bacha. 
Pravda, je to vtipná historka. Stalo 
se mi, že jsem například šel do klu-
bu a tam za mnou přišla holka, kte-
rou jsem vůbec neznal a řekla mi: „To 
seš ty! No ten, co ukrad ty projekto-
ry!“ Jak se tohle může stát, to fakt 
nevím. Každopádně z toho plyne po-
naučení, že se to opravdu nevyplácí. ■

Děkuji za rozhovor!

Michaela Fojtů

IGNOSCAS ALIIS MULTA, NIL TIBI

Odpouštěj jiným mnohé věci, ale sobě nic.

~ latinské přísloví ~
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The Half

Sophie was an old woman but ha-
ppy because she had a husband Daan 
with whom she shared everything. 
They were soul mates and loved each 
other very much. She had been wor-
king as a seamstress since she was 
fi fteen and he was a soldier. Despite 
Daan’s age he still loved fi ghting for 
his country. He did it because of his 
dignity and mainly for Sophie. Every 
victory was for her. In return, Sophie 
used to sew something special with or-
naments (glove, handkerchief etc.) and 
give it to him as a sign of loyalty and 
love. It had always reminded him that 
she was waiting for him, will never 
betray him and will always love him.

One day Daan had to go to a huge 
battle and Sophie decided to sew him 
the best and the most perfect hand-
kerchief that she had ever done. But 
somehow Sophie was not able to fi -
nish it. He had to go but she only had 
half of it made. Daan said to her that 
it did not matter and that he knows 
she loves him. He took the half-hand-
kerchief and proudly marched out.

It was a very long winter and as 
the days and months passed, Sophie 
became sad and lonely while wai-

ting for him. She waited the who-
le autumn and winter always at the 
same place. Everyday she sat on 
a chair right next to the window and 
hoped for Daan to come back soon.

One night while Sophie was lying 
in the bed all alone she heard the cre-
aking of a door and when she turned 
over Daan was standing above her 
in the deep dark. But he was not the 
same. It was a terrifying sight. He was 
transparent with four red holes in his 
chest and skin paler than the snow out-
side. The only thing he said was: “Give 
me the other half.” And then he wal-
ked out into the freezing night, without 
the proud march he had before. Sophie 
started to cry and was not able to say 
a word. She was devastated and had 
no idea what to do. The next day she 
was still bearing the horrible pain and 
fear of what happened the night befo-
re. Sophie was exhausted and the only 
thing she could do was to go to sleep 
and try to forget the horrible picture of 
her mutilated husband. Unfortunately 
the same thing happened again and 
she was hurt once more. She was not 
even able to look out of the window as 
she was so scared of what might ha-
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Ukázky z knihy Clouds
A Dream

It was still completely dark outside 
and I was fi ghting the urge to fall asleep 
again. I closed my eyes once more and 
as my body relaxed I imagined myself 
resting high up on a cloud. Suddenly 
a gentle breeze rolled over my back. 
How could that be, I thought to myself. 
Wasn’t I in my bed? I opened my eyes 
and found myself fl oating freely throu-
gh empty space. I couldn’t believe it. 
I was drifting towards a white plain 
about a meter away from me, exten-
ding infi nitely in all directions. At that 
moment I realized there was no gravi-
tational pull and I couldn’t tell whether 
the plain was below or above me, ima-
gining both scenarios, they seemed 
equally valid to me. As I approached 
the plain I extended my hand towards 
it anticipating the impact and the mo-
ment I touched it as if gravity was tur-
ned back on. I crushed down towards 
the surface like a rock and felt very 
heavy all of sudden. What a strange 
feeling, I thought to myself. As if the 
plain was pulling me towards itself, 
how have I never noticed this before? 
I stood up and looked around me. I al-

most couldn’t distinguish the sky from 
the ground as I looked into the distan-
ce, they were both perfectly white and 
rid of any irregularity with only a thin 
line separating them. As I stared into 
the distance I spotted a small black 
dot on the horizon. At fi rst it appea-
red stationary, but the longer I stared 
at it the more it seemed to be moving 
towards me and yes, yes it was! As it 
got closer it grew in size, faster and 
faster still. The ground began shaking 
and a rumbling sound fi lled the air. 
The dot became an enormous sphere 
rolling with deadly momentum to-
wards me, fi lling my heart with fear…

Questions:
1) DISCUSSION: Did you ever 

have a dream where you could fl y or 
where you didn’t feel gravity?

2) CREATIVITY: Do you think 
the author really had such a dream or 
did he make it up? What is the craziest, 
most creative dream you have ever 
had? Write about it.

3) ANALYSIS: How should the 
story end? What happens next?

Viktor Benhart
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Kniha žije!

Právě jste dočetli GPJP Times 
a zoufáte, že už nemáte po zbytek 
měsíce co číst? Nepropadejte panice, 
protože ještě jsou tu knihy. Nemáte-li 
členství v městské knihovně a ani ne-
máte peníze na knihy z knihkupectví, 
tohle vás bude zajímat. ANTIKVARI-
AT 11 iniciuje projekt KNIHA ŽIJE 
a tady je ofi ciální popis projektu:

KNIHA ŽIJE – manifest

Vážení,
ve snaze zpřístupnit knihu každému 
nabízíme na všech našich prodejnách 
běžné tituly za jednotnou cenu 11 Kč, 
cenu pokrývající naše náklady.

Naše iniciativa KNIHA ŽIJE reagu-
je na pokles zájmu o skutečné papírové 
knihy. Odborná veřejnost však při tom 
poukazuje na jejich nezastupitelnost.

Žádné jiné medium nenahra-
dí pocit z klasické knihy. Nechá-

váme na každém, aby posoudil, 
jaké má kniha a její čtení kouzlo.

Předem děkujeme za jakékoliv 
příspěvky ve formě Vašich přebyteč-
ných knih. Pro knihy rádi dojedeme.

Váš ANTIKVARIAT 11

Prodejny:

Praha 4 - Nusle, Bělehradská 11

Praha 5 - Smíchov, Stroupežnického 
32 (budova synagogy - vchod z loubí)

Praha 2 - Vinohrady, Pod Nuselskými 
schody 3

Zdroj:
ANTIKVARIAT 11

Michaela Fojtů
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Půvab zimní atmosféry
Abych pravdu řekla, tak nálada Vá-

noc mě zasáhla už minulý měsíc, kdy 
jsem se přistihla, že v euforii kupuju 
zásoby čaje, svíček, světélek, ozdob 
a vlastně všech ostatních věcí, které 
mají v názvu slovo „vánoční“ asi tak 
na rok - možná dva, spíš tři no - dopře-
du. Asi je to má obsese nebo alespoň 
jedna z nich. Vždy, když uzřím věc 
spojenou s tímto ročním obdobím, na-
hrnou se mi jiskřičky do očí a mé srd-
ce zaplesá.  Bohužel moje peněženka 
spíš brečí a já pak nedostatkem fi nanč-
ních prostředků taktéž. Jakéto dilema! 
Zima má prostě své výhody a nevýho-
dy – jako každé roční období. Dobře, 
i já si na tu klendru někdy pořádně od 
zmrzlých plic zanadávám a ani to vstá-
vání + chození ze školy ve tmě, kdy 
si připadám úplně nepoužitelná, což 
vlastně následně není jenom pocit, ale 
smutná realita, na náladě nepřidá. Ale 
přece jen je něčím mimořádně speciál-

ní. Nejen, že je to čas pohody, rozdává-
ní dárků, pití čajů a scházení se u krbu 
(což je vlastně jenom kýčový fi lmový 
prvek). Pro mě znamená daleko víc – 
je to doba čistoty, kdy se země zahalí 
do bílé peřiny (která potom ve městech 
vypadá opravdu nechutně, ale to je 
věcí vedlejší) a kdy stromy už na sobě 
nemají  jediný list a odhalí svou spleti-
tou strukturu. Vše je tak nevinné, čisté 
a ryzí. I já si tak připadám, a pak se 
rozpomenu na minulý pátek a pocit ne-
vinnosti rázem zmizí. No, a kdo to tak 
nemá? Takže na zimu nesmíme zane-
vřít jenom proto, že z nás vysaje naše 
celoroční úspory, které vrazíme do dár-
ků pro rodiče, babičky, dědečky, sou-
rozence a domácí mazlíčky. Vždyť jim 
přece vždy můžeme něco senzačního 
nakreslit ne? No a hned je zima lepší. ■

Marie Magdalena Žabková

„Svatá pravda – ať je zima, ať je šero, ať je ko-
neckonců trošku smutno, ale jen když je veselo.“

Jiří Voskovec
15

Clouds
Clouds je nová kniha, kterou se-

stavily profesorky Irena Martínková a 
Veronika Sivková z povídek studentů 
Gymnázia Prof. Jana Patočky i jiných 
škol. Obsahuje přes 30 povídek, které 
jsou psané v angličtině a jsou navíc 
doplněny o zajímavé otázky. Díky 
tomu si čtenář může vylepšit poro-
zumění textu, konverzaci a procvičit 
si angličtinu prostřednictvím úkolů.  

Já jsem se k této knize dostala pří-
mo přes profesorku Martínkovou. Nej-
dříve mě požádala pouze o upravení 
textu ve wordu. Říkala jsem si, že na 
tom nic nebude, a hned jsem na spolu-
práci kývla. Zanedlouho jsem už sedě-
la nad photoshopem a vytvářela první 
návrhy obálky a zadní strany knihy. 

Kdo to sám nezažije, nemá po-
nětí o tom, kolik práce vydání knihy 
předchází. Dříve jsem nad tím nijak 
zvlášť nepřemýšlela. Do knihkupec-
tví nebo do knihovny chodíme úplně 
běžně, ale sami si řekněte, kolikrát jste 
se zamýšleli nad tím, jak vlastně kni-
ha vzniká a co všechno se vůbec musí 
udělat, aby výsledné vydání vypadalo 
tak, jak má. Já už teď vím, že se nejed-
ná o práci na pár hodin, nýbrž na pár 

dní i týdnů. Je potřeba hodně pokusů, 
oprav a úprav a hlavně hodně času. 
Každopádně kniha Clouds se velmi 
povedla a rozhodně stojí za přečtení! ■

Lucie Krejzlová

ukázka obálky nové knihy povídek 
studentů z gymnázií a vysokých škol
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Patočkovy kočky točí očky
Přišel šedivý podzim, venku se 

ochladilo a my získaly možnost být 
pospolu v teplých místnostech; mlu-
vit o tom, co se děje, o různých plá-
nech do budoucna, ale v konečném 
názoru jsme se shodly, že se kolem 
nás vlastně vůbec nic neděje. Slo-
vo dalo řeč, sešly jsme se vícekrát 
a odkudsi přišel nápad: co ten pod-
zim udělat barevnější? Zimu teplejší?

Abychom předešly neznalos-
ti a nevědomosti mezi studenty na 
GPJP, rozhodly jsme se trochu so-
cializovat a vytvořily jsme skupi-
nu „Patočkovy kočky točí očky“.

Tato naše neofi ciální organiza-
ce, pár studentek ze sexty A, chtěla 
povznést náladu na naší škole, proto 
jsme naplánovaly akci ještě před vá-
nočními prázdninami. Jedná se o ba-
zar, který proběhne 19. prosince v tě-
locvičně školy. Jedná se o první námi 
pořádanou akci, a tak záleží jenom 
na nás, studentech, jestli se povede 
a jestli se nám podaří vytvořit dob-
rou atmosféru a udělat tak z bazarů 
a podobných událostí tradici, která 
tu vydrží třeba i několik dalších let.

Bleší trh bude probíhat v dopoled-

ních hodinách, od 9:00 do 13:00. Tímto 
chceme požádat možné adepty, aby se 
neváhali zapojit, přinést nějaké věci, 
které by se eventuálně mohly prodat. 
Dáváme vám možnost, abyste probrali 
své šatníky a knihovny a vydělali si ně-
jaký ten peníz na dárečky pro rodiče. 
Akce je zároveň spojena s dobročin-
ností; 20 % z tržby půjde na holčičku 
z Ugandy, kterou naše škola fi nančně 
podporuje. Můžete přinést obleče-
ní, domácí výrobky, jídlo, cukroví – 
zkrátka cokoliv, o čem byste řekli, že si 
někdo rád koupí a udělá tak radost ne-
jen sobě a prodejcům, ale i naší škole. 
Bude zde i kavárnička s občerstvením, 
čajem a kávou, ve které vás rádi ob-
sloužíme právě my. Proběhne tu také 
aukce předmětů učitelů, takže předpo-
kládáme, že už teď si všichni naši drazí 
profesoři připravili nějakou perličku.

S jakýmkoliv nápadem či otázkou 
můžete přijít za námi do sexty A. Bu-
deme rády.

Kočky

Žofi e Holečková 
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Kočičí kavárna
Máte rádi kočky, kávu a horkou 

čokoládu? Tak tato kavárna bude něco 
pro vás. Kočkafé Freya (právě tak se 
totiž zmíněná kavárna jmenuje) je 
první kočičí kavárnou v Praze. Byla 
otevřena letos v září a slaví veliký 
úspěch. Lidé se sem chodí učit, dělat 
domácí úkoly, nebo jen tak posedět 
nad šálkem výborné horké čokolády 
a poslouchat zvuk předoucích koček. 
Těch tu mají dohromady 7. Jsou to 
kočky z útulků a nalezenci a myslím, 
že se tu mají dobře. Denně sem cho-
dí velká spousta lidí, takže pokud se 
sem chcete podívat, je nutná rezerva-
ce, ale určitě to za to stojí. Kočkafé 

je kousek od Hlavního nádraží, takže 
i blízko naší školy. Jezdí sem tramvaj, 
zastávka Lipanská, takže se nemusíte 
plahočit pěšky. Jen si to představte. 
Padá sníh, a vy sedíte v teple s horkou 
čokoládou a kočkou na klíně. Úžas-
ná atmosféra. Tak co, stavíte se? ■

Renata Benešová
Martina  Hátriková

Tazié?

Na konci listopadu jsme měli na 
některých jazykových hodinách ná-
vštěvu. Byli to lidé z komunity, která 
se jmenuje Taizé a něco málo nám o ní 
pověděli. Pro ty co o tom vůbec neví 
a nebo pro ty, co chtějí vědět víc je tu 
právě tento článek. Na začátek by bylo 
možná dobré zmínit trochu té historie. 

Taizé založil bratr Roger. Vše začalo 
roku 1940, kdy pětadvacetiletý bratr 
Roger odjel z rodného Švýcarska do 
Francie. Dlouhou dobu trpěl tuberku-
lózou a právě v té době pocítil povo-
lání založit komunitu. A právě když 
započala druhá světová válka, věděl, 
že musí pomoci potřebným. Jelikož 
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vesnička Taizé, ve které se bratr Roger 
usadil, ležela nedaleko linie, která dě-
lila Francii na dvě protivnické strany, 
mohl se ujímat válečných uprchlíků. 
Jeho přátelé z Lyonu nabízeli adresu 
Taizé těm, co se potřebovali schovat. 
Bratr Roger se rozhodl si půjčit trochu 
peněz a koupit v Taizé dům s několika 
přilehlými staveními, potom poprosil 
jednu ze svých sester, aby mu s ukrý-
váním uprchlíků ,mezi nimiž byli 
i Židé, pomáhala. Nicméně prostředků 
bylo málo. Pro pitnou vodu se muse-
lo chodit k obecní studně a jídelníček 
tvořila hlavně polévka z kukuřičné 
mouky. Bratr Roger bral ohled na to, 
že každý z uprchlíků může mít jiné vy-
znání, nebo nemít žádné. A tak i sám 
bratr Roger se chodíval modlit do lesů 
aby nikoho neuváděl do rozpaků. Když 
se o tom, v jakém ohrožení se bratr 
Roger a jeho sestra pohybují dozvěděli 
jejich rodiče, požádali svého rodinné-
ho přítele, francouzského důstojníka 
ve výslužbě, aby na vše trochu dohlé-
dl. Dobře, že to udělali. V roce 1942 
je důstojník varoval, že byli odhaleni 
a že musí okamžitě odejít. Až do kon-
ce války tak bratr Roger žil v Ženevě 
a do Taizé se mohl vrátit teprve roku 
1944. V Ženevě pak sepsal základní 

pravidla Taizé komunity. Ta se věnuje 
praktickému ekumenismu a to zvláště 
mezi mladými křesťany. V Taizé vzni-
kl nový způsob soužití lidí různých 
vyznání a putují sem každoročně sta-
tisíce mladých lidí z celé Evropy. Kaž-
doročně se také koná setkání komunity 
a letos právě u nás v Praze. Setkání se 
bude konat od 29. prosince do 2. led-
na a zúčastní se ho desetitisíce mla-
dých lidí z celé Evropy, ale i odjinud. 
Setkání je ekumenické, což znamená, 
že účastníci jsou různých vyznání.

„Evropské setkání není nějaká kon-
ference. Mladí lidé, kteří přijedou, ne-
patří k nějaké politické ideologii nebo 
hnutí, nejde o žádný fi nanční zájem. 
Pocházejí z různých církví a křesťan-
ských tradic. Někteří z nich říkají, že 
v Boha nevěří. Aby mohli přijet, musí 
překonat geografi cké i lidské hranice.“ 
Taizé je prostě otevřené všem, kteří mají 
zájem poslechnout si zajímavé před-
nášky zúčastnit se různých workshopů 
a zažít jedinečnou atmosféru Taizé. ■

Michaela Fojtů


