Slovo šéfredaktora

Zpráva z redakce

Drazí čtenáři a čtenářky,
Spolu s padajícím listopadovým listím nám
vítr přivál i nové číslo časopisu Gpjp times a já Vás u něj vítám. Každý z nás si
někdy říká „kéž bych tak měl více času“. Já
rozhodně nejsem výjimkou, obzvlášť nyní ve
čtvrtém ročníku. Vždy se ale najdou okamžiky, kdy člověk nemá co dělat. Jízda autobusem do školy, čekání na tramvaj nebo třeba
polední pauza jsou ty chvíle, kdy úplně nevíme jak přesně zabít čas. Číslo Gpjp times,
které právě držíte v rukou je tím pravým lékem. I nyní (tak jako vždy) v něm najdete
spoustu článků, které stojí za to přečíst až do
posledního písmenka. Tak na co ještě čekáte?
Lucie Krejzlová

S příchodem nového roku naši redakci poznamenalo několik menších změn a to především ve složení. Někteří původní členové
odešli a naopak jsem pár nových v našich
řadách přivítali. Začátek roku pro nás byl
trochu hektický. S postupem do dalších ročníků přišli nové povinnosti a na časopis bylo
najednou méně času. Ale už jsme se otřepali a sypeme jeden skvělý článek za druhým,
takže se můžete těšit na další a další čísla našeho školního časopisu. To bylo jen pár slov
úvodem za naší redakci, teď už nám nezbývá
než vám všem popřát spoustu štěstí v novém
školním roce. Profesorům přejeme pevné
nervy a všem spolužákům úspěšné dokončení školního roku 2015/16.
Hana Al-Jamal
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Rychloreport z redakce
Než přijdu, holky si vyměňují historky
o bubble-tea. Jen co zasednu, Renča mě vydírá o komiks. Jen co vysvětlím svůj návrh,
Lucka nám povídá o setkání s paní ředitelkou Drake a říká nám novinky.Hned potom
se dozvíme že se bude rekonstruovat a spustí
se vášnivá diskuze o budově v Jeruzalémské,
potom řešíme, co učí paní ředitelka a nakonec se dostaneme k běhání po schodech. Já
se snažím propagovat anketu a Lucka se chytí mého bývalého nápadu a každý řekne svůj
názor, nejhlasitěji je slyšet Hanka a nakonec se skončí u toho, že Kája chodí do školy
v 10.00. Lucka pak vybídla, kdo má články
a já dostal sprda, že nic nemám (zas). Potom řešíme finanční stránku časopisu. Hanka
nám skloní poklonu za to, že nemáme chyby

v článcích a všechny nás poučí o těch zbývajících chybách. Teď se všichni baví o tomhle článku a moje ego narazí až do stropu,
když říkají jak je oproti minulému dobrý. Ten
minulý mimochodem skončil v koši, prý to
byl shame. Náhle se rozhovor stočil na šílené stíny a tutorialy od Teri Blitzen. Hanka je
opět nejradikálnější, že by podobným kráterem spálila štětce, pak Lucka vystřelí, když
Renča spustí s Get the look. Kája schytá organizaci autogramiády. Nakonec se dostaneme k nejhorším učitelům na škole a Lucka
z toho musí na záchod. Mezitím zde vládne
anarchie a holky si vyměňují školní drby.
Lucka opět přijde a nadlábne se preclíkem,
dopije kafe a říká papa a mizí ve dveřích. Pak
si ještě všichni povídáme a pak končíme.
Dominik Veselý

Ranní jízdy tramvají
Ráno co ráno ti samí lidé, ty samé otrávené,
znuděné, ještě neprobuzené, v některých případech po noční směně unavené tváře lidí,
které pravidelně potkávám v tramvaji. Přesně vím, kdo na kterém místě bude sedět, že
postarší paní, co nastoupí na Albertově, nejprve bude hledat a chviličku před Ostrčilovým náměstím si teprve označí lístek, který
je jako vždy v levé dolní kapse tmavě modrého kabátu na knoflíky, že pán jménem Martin zrovna jede po své noční směně v hotelu
domů, že mladá slečna jede do školy, protože
má ten den nultou. To všechno vím a proč?
Protože s každým z těchto lidí a se spoustou
dalších jsem už alespoň jednou mluvila, ALE
PROČ? Protože není nic lepšího než někomu
hned po ránu zlepšit den. Stačí jedna věta, jeden malý úsměv a alespoň na chviličku lidé
zapomenou na to, kolik je vlastně hodin a co
všechno před sebou mají. Ani nevím, proč

jsem s tím vlastně začala. Pro spoustu mých
přátel je absolutně nemyslitelné, aby oslovili
neznámého člověka jen tak v tramvaji. Uznávám, tady u nás je to dost neobvyklé. Bylo to
vlastně docela dost spontánní. Jednoho rána
jsem prostě pozdravila onu již zmíněnou paní
a pochválila jí tašku, stejně tak jsme si najednou začali povídat s Martinem o tom, jak
to vypadalo v hotelu. Najednou se z jejich
tváří naprosto vytratila všechna únava a starosti a celí se rozzářili. Nyní každé ráno, co
nastoupím do tramvaje, mám pocit, jako by
se celá najednou naplnila nějakou pozitivní
energií. Nejen že mě najednou pozdraví 5 lidí
a další se připojí cestou, ale úsměvy na tvářích, když se zeptám, jak se mají, co budou
přes den dělat nebo že jim to zrovna dneska
sluší, naplní pozitivní energií i mně a to na
celý den.
Karolína Chládková
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Táborové zážitky
Léto je v nenávratnu a nahradil ho podzim.
Jako každý rok začíná podzim tak, že z našich jabloní začnou jablka padat rychlostí
kulometné palby. Teď Je jich tolik, že ani na
improvizovaný kompost, který si zřídili sousedi zahrádkáři, se nevejdou. „Nechcete je
někdo?“ ptá se každého mamka. Ale každý
kdo je ochutná, už je víckrát nepozře. Jejich
chuť se dá přirovnat ke kyselým rybičkám.
Začátek podzimu je také čas vzpomínání na
prázdniny. Už devět let jezdím na tábor. Za
oněch devět let se stal neodmyslitelnou částí mých prázdnin. Vezmu těch čtrnáct dní
pěkně retrospektivně. „ Vezmi si věci z auta
a přijď sem“ houknul na mě táta. Hned mi
došlo, proč mě táta chce. Dotáhnu svůj kufr
domů a neochotně se vracím zpět. Na mřížovaném zahradním stolku je plechovka
ředidla. Na táboře je takovým zvykem, že
poslední den před odjezdem si vezmete fixu
a obcházíte chatky, aby se vám lidi podepsali
na ruku. A když dojde místo na rukou jsou
na řadě záda. „ Umyj si prosím tě ty ruce“
řekl táta. Namítl jsem: „ Vždyť se budu večer
mýt a ono to zmizí.“ Ale věděl jsem, že to
jen tak nezmizí. Byla to nesmývatelná čer-
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vená lihovka na textil. Jo a ještě k něčemu
se musím přiznat. Na znamení toho, že jako
tým jsme vyhráli celotáborovku, jsem si dobrovolně, leč po dlouhém přemlouvání nechal
nalakovat nehty na žluto, protože jsme byli
žlutý tým a už to nikdy znovu neudělám.
Teda doufám. Jediné štěstí, že hned za táborem je les a řeka, jinak bychom ty vedra nepřežili. Po pár dnech apokalyptického vedra,
se nad chatkami holek musela z oxidu uhličitého unikajícím do atmosféry ze všemožných
sprejů proti pocení vytvořit ozonová díra. Jinak jsem si to, že na nás pražilo slunce na
nebi bez jediného mráčku, nemohl vysvětlit.
Na táboře jsem se za ty roky naučil tolik věcí.
Zdravotnice Jitka mě naučila stabilizovanou
polohu a ošetřit některá zranění. Umím některé stopy zvířat a pár písmenek z morseovky bych si taky vybavil. Dělali jsme pizzu
v peci z bahna, kterou postavil jeden zručný
vedoucí. Několikrát jsme postavili lávku přes
potok. Také chýši pro jedenáct lidí z větví,
trávy a listů a pokáceli pár stromů. Takhle
bych ještě chvíli mohl pokračovat v té legrace, co jsem tam zažil, prostě lidi, jezděte na
tábory!
Jakub Zdeněk

Přiznání z kabinetu jazyků
Chodím domů v přezůvkách.

Bojím se školníka
Bojí se mě školník.
První den učitelování mě seřvala
kolegyně, že nejsem přezutá.

Před nákupním centrem jsem
omylem nastoupila k cizímu
pánovi do auta, protože jsem
si jeho auto spletla s autem
přítele.

Občas se mi stane, že když vycházím
z kabinetu, zaklepu zevnitř na dveře.

Neustále sedám na lavici.

Přijde mi nechutné jíst banán.
Na hodině angličtiny jsme
hráli pantomimu a já si vytáhla: „Eat banana slowly“.

Můj nejoblíbenější seriál
jsou Gilmorova děvčata.

Odpověděla jsem na email pana ředitele v domnění, že píši kolegovi
Válkovi: „Sakryš Martine, tos nemohl…?!“

Na učitelské toaletě
naschvál poslouchám
hovory z dívčích toalet.
Při odchodu vytahuji ze
zásuvky spolu s rychlovarnou konvicí i lednici.

Často si mě pletou se studenty.
O prázdninách se nemohu dočkat začátku
školního roku.

Po třídních schůzkách se
musíme vždy opít.

Když se pokecám jogurtem, nosím tričko předkem dozadu. Nůžkami si vždy
na zadní straně vyrobím výstřih, abych
mohla triko otočit.

Na školním výletě jsem
omylem vyhodila průvodčímu mobil z okna.

Chodím do baru s písemkami.
Když mi volal pan ředitel a představil se „tady Valek“, odpověděla jsem:
„Valek, Valek, to mi něco říká, připomeňte se mě…“

Na výletech s přáteli
mám neustále nutkání přepočítávat, zda
nikdo nechybí.

Ačkoliv se to často nezdá…. máme vás rády ;-)
5

Prázniny pro sport neplatí!
Zatímco sezóny dvou v Česku nejoblíbenějších sportů skončily, jiná sportovní odvětví
čeká jejich vyvrcholení, například u atletiky,
veslování nebo třeba basketbalu.
Atletika
Největší událost atletické sezóny - Mistrovství Světa 2015 se vrátilo do olympijského
,,Hnízda‘‘ v Pekingu ovšem moc důvodů
k radosti na české straně nebylo. Mezitím co
se celý svět radoval z úžasného vítězství Bolta nad Gatlinem nebo královnou Shelly-Ann
Fraser-Pryce, Češi se mohli radovat jen jednou- zásluhou Zuzany Hejnové, která si v závodu an 400m překážek doběhla pro titulů
mistryně světa.
Ostatní čeští zástupci například Špotáková,
Veselý (oba oštěp) skončili bez medailového umístění ve finále a halový mistr Evropy
2015 Pavel Maslák dokonce skončil už v rozběhu.
Po nevydařeném MS si ovšem fanoušci atletiky mohli trochu spravit chuť poté, co Hejnová i Špotáková ovládly Diamantovou ligu.
Naše dvojnásobná mistryně světa Hejnová,
vyhrála Diamantovou ligu po druhé ve své
kariéře a Špotáková si dokonce připsala už
čtvrtou celkovou výhru.
Veslování
MS ve veslování ve francouzském Aiguebelette, přineslo hned dvě medailové radosti
českým fanouškům, když nejdřív Ondřej Synek získal ,,Zlatý hattrick‘‘ a celkově čtvrtou zlatou medaili ze světového šampionátu
a stříbrnou radost poté přidala i Mirka Knapková. Oba naši reprezentanti si tím také zajistili účast na OH v brazilském Riu.
Basketbal
Šnůru úspěchů odstartovali naši reprezentan6

ti do 20 let, když na ME obsadili historicky
nejlepší umístění- 6. místo. Dalším skvělým
vysledkem se blýskli i basketbalisté na vozíku, když v příravném turnaji na evropský
šampionát, kde budou bojovat o místa na paralympiádu, skončili na 2. místě. Další dvě
zlaté medaile do vytríny přidaly české basketbalistky do 16 let z ME a basketbalové
veteránky (nad 35 let) ze světového šampionátu.
Hokej
I přesto, že hokejová Tipsport extraliga začala před pár dny, fanoušci Třince, Liberce,
Sparty, Vítkovic, Pardubic a Litvínova se rozhodně od srpna nenudili. Začal totiž 2. ročník
Champions Hockey League, ve kterém se do
play-off probojovalo hned 5 českých zástupců. Jediným nepostupujícím byli Pardubice.
Fotbal
Přestože ani jeden z našich nejlepších dvou
celků neuspěl v Lize mistrů, máme oba
zástupce- pražskou Spartu a Viktorku Plzeň, v lize Evropské, kde je ve skupinové
části doplnil ještě Liberec, když se v předkole probojoval přes chorvatský Hajduk Split.
Česká fotbalová reprezentace měla po červnovém kvalifikačním utkání s Islandem na
EURO 2016 nadějných 13 bodů a ve své skupině držela 2. postupové místo. Poté co doma
svěřenci Pavla Vrby porazili Kazachstán 2:1,
o přímém postupu mohla rozhodnout výhra s Lotyšskem a trocha štěstí v souběžně
hraném zápase Turecko:Nizozemsko. Když
Turci doma vyhráli 3:0 a v Lotyšsku běželo posledních pár sekund za stavu 1:2, bylo
už všem jasné, co bude následovat. ČESKÁ
REPUBLIKA BUDE OPĚT HRÁT NA ME
2016 VE FRANCII!
Karolína Chládková

Španělský kemp
Kemp, kempík, soustředění, workshop nebo
pro některé El campamento, či El taller
español. Místo kde se rok co rok setkává španělská (elitní :D) část GPJP. Přesněji, je to
vlastně něco jako adapťák, určený studentům
2. 3. a 4. ročníku, kteří se zde setkají a spřátelí s ostatními spolustudenty překrásného
španělského jazyka.
Aktivit, které v Dobřichovicích podnikáme
je nespočet a to jak těch venkovních, tak těch
uvnitř našeho ubytovacího zařízení. Moje
nejoblíbenější aktivita venku, je procházka,
při které se rozdělujeme do dvojic a za úkol
máme mezi sebou mluvit pouze španělsky.
Vždycky přitom potkám někoho nového, či
zajímavého. Je docela sranda zjistit, že do
školy chodí někdo, s kým si dokonale rozumím a díky tomuto ho poznám, navíc letos
jsem třeba mnohem lépe poznala obě naše
profesorky.
Minulý rok, stejně jako letošní, jsme si díky
profesorce Zavadilové mohli vyzkoušet jaké
to je střílet z luku. Někteří to pojali velmi
volně a byli přímo nadšení, když jim šíp alespoň vystřelil a někam doletěl, zatímco jiní to
pojali dost vážně a po chvíli na nich bylo vi-

dět jisté vciťování se do role Legolase, Clinta
Bartona, alias Hawkeye nebo Katniss Everdeen. :D
Při vnitřních aktivitách jsme byli rozděleni
do menších skupinek. Každá skupina byla
s někým jiným a letos, kromě rodilého mluvčího Luise z Mexika, který byl velmi přátelský a zábavný, tam s námi byl i jeden bývalý
student- Vojta Badalec.
Aktivit přes den, jak jsem již napsala je hned
několik: španělské země-město, tancování,
hádání kdo jste s papírkem na hlavě, španělská verze Aktivity a spousta jiných. Ale ty
nejzábavnější jsou většinou na konci dne. To
máme například za úkol zinscenovat vybranou pohádku nebo vytvořit scénku na zadané
téma, celé španělsky samozřejmě.
Díky tomu, že se na kempu mluví převážně
jen španělsky (v některých případech se potom zdají i sny ve španělštině), po příjezdu
zpátky domů a následně na hodině, kde se setkáte s lidmi, kteří tam nejeli zjistíte, že i za
ty 3 dny, jste se ohromě posunuli, ať už v lepší znalosti španělské kultury, historie, geografie... gramatiky nebo- co je znát nejvícemluvením. Protože ať chcete, či nechcete, on
vás ten kemp prostě mluvit donutí (nebo spíš
profesorky) :D, a když mluvíte několik dní
v kuse jiným jazykem je to hned znát. Navíc přijedete s pocitem, že máte spoustu nových kamarádů a kromě toho, je zde nejlepší
kuchař na světě, takže si na konci připadáte,
jako když se vracíte od babičky.
Takže drazí studenti, kteří jste tam ještě nebyli a také vy, co už víte jak suprový tenhle
kemp je, Hasta la vista el próximo año.
Karolína Chládková
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V předchozím čísle GPJP Times jsme vám slíbili, že vás budeme pravidelně zahrnovat novými
recepty a tak pro vás tentokrát přinášíme rovnou dva super rychlé a lehké recepty, který každý
zvládne levou zadní. Vybrala jsem pro vás dva své oblíbené snídaňové tipy, které pocházejí ze
dvou absolutně odlišných kultura to klasické americké lívance a francouzské Palmierky.

Americké lívance
Tak za prvé tady máme oblíbenou snídani snad každého Američana - americké lívance nejčastěji podávané s javorovým sirupem. Lívance jsou jednoduché na přípravu a nezabere vám to
mnoho času. Problém nastává ve smažení lívanců, tam se vše bude odvíjet od vaší šikovnosti,
takže jak dlouho vám to nakonec potrvá je už jen na vás. ;)

Ingredience:
• 250 g hladké mouky
• +/- 200 ml mléka
• 2 lžíce octa
• 2 lžíce cukru
• 2 lžíce másla (rozpuštěné)
• 1 lžíce vanilkového cukru
• 1 lžička prášku do pečiva
• 1/2 lžičky jedlé sody
• 1/2 lžičky soli
• 1 vejce
Nejdříve zvlášť smíchejte ocet s mlékem
a nechte „kysnout“ přibližně 5 minut. Mezitím si v misce připravte všechny sypké ingredience a dobře promíchejte. Poté přidejte
vejce, rozpuštěné máslo a zkyslé mléko a zamíchejte dohladka. Hotové těsto poté už stačí jen osmažit na rozpálené pánvičce potřené
trochou oleje. Hotové lívance pak už dozdobíte podle vaší chuti.
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Palmiers
Jako druhý recept tady máme na klasické palmierky. Přiznávám, že
neznám žádný jiný dezert, který by byl tak snadno a rychle udělaný
a přitom chutnal tak skvěle! Připomínám, že z důvodu množství cukru
a vysoké teplotě trouby je nutné dávat pozor, aby se nám tihle miláčkové nespálili.

210 °C
10-15 min

Ingredience:
• Listové těsto
• Cukr a skořici nebo rovnou skořicový cukr (do směsi můžete
přidat i mleté oříšky, nebo třeba
vynechat skořici, to už je jen na
vás a vaší fantazii)
• 1 vajíčko
• Pečící papír
Nejprve pocukrujeme vál a vyválíme listové těsto na tenčí plát (3-5mm). Poté těsto důkladně
posypeme cukrem a skořicí. Potom už jen zbývá těsto složit. Nejprve těsto přeložíme na půl,
poté těsto překládáme z každé strany, do té doby dokud nelze udělat jedna rulička a pak už jen
těsto nakrájíme na +-1cm široké proužky. Jednotlivé palmierky poválíme v cukru a vyskládáme na plech s pečícím papírem (nebo vymazaný plech). Aby se zkaramelizovaný cukr nepálil,
potřeme palmierky rozkvedlaným vajíčkem (!). A pokud se vám zdá, že tím přijdete o cukr na
povrchu, tak neváhejte a cukrujte.
Hana Al- Jamal

zdroj obrázku: http://www.epicurious.com/recipes/food/views/sweet-palmiers-106763
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Malý průvodce pro přihlášení na
britské univerzity
Co je třeba zvážit?
Důležité! – Pokud jste natolik ambiciózní
a toužíte se hlásit na Oxford a Cambridge,
tak vás asi nepotěší, že na tyto školy není
možné hlásit se současně v to samém roce.
Ano iracionální spor těchto škol od asi +/-12.
století stále trvá, zvlášť protože Cambridge
si stále drží své první místo a Oxford je mu
stále jen v těsném závěsu.
Rozhodně je nutné si uvědomit, kam se tedy
vlastně chceme hlásit a co bude rozhodovat.
Názor může ovlivnit spoustu faktorů. Budeme si vybírat školu podle pověsti? Nebo podle pověsti oboru? Nebo podle lokace? Nebo
podle studentských referencí? Ať už se rozhodnete pro ten nebo ten faktor vaší mantrou
by se měl stát tento web:
thecompleteuniversityguide.co.uk.(přiznávám bez okolků, že na tomto webu strávím
i hodiny, protože se stále nemůžu rozhodnout). Tento web ukazuje žebříček britských
škol a je pravidelně aktualizovaný (ne jen
ročně, ale i podle toho, jak se postupně mění
standarty škol). Můžete si i změnit nastavení žebříčku, podívat se na top školy v určité
časti Británie, nebo jen na určité kurzy tedy
obory pokud máte jasno.

Finance:
Otázka, která nás všechny trápí nejvíce je
otázka financí. Jedno vám mohu říci rovnou.
Vaše peněženka zapláče, ale bude to stát za
to.
Problém Británie je v rozdílném placení školného v různých oblastech.
V ANGLII se platí max. 9000 liber, za jeden
obor ročně je to +/-3000 (většinou se studuje
na první obor 3-4 roky)
Ve SKOTSKU: Pokud nevydělávají vy nebo
vaše rodiče nad 81 tisíc měsíčně, skotská vláda hradí studentům z EU studia

Co rozhodně nepodcenit?

Ve WALLESU max. 9000 liber za 3 roky, ale
záleží na škole, každá si může určovat výši
svého školného, ale nabízejí i různé granty
(v rozdílných částkách), v případě dostání
grantu si berete půjčku na zbytek celkové
ceny studií, které grant nepokryl (výše grantů
se pohybuje kolem 5000 liber maximálně!)
Rovnou vám také mohu říci, že pokud nejste
milionáři, budete si nejspíš muset vzít na studia v Británii studentskou půjčku od vlády,
která je závislá na vašich příjmech (je nutné daňově doložit). Jako EU student naštěstí máte výhodu, jak v možnosti půjčky, ale
i splácení.

Pokud si vyberete školu, mrkněte se rozhodně na její webovky a pečlivě vyberte kurz
a jeho podmínky přijetí. Poté si určitě pročtěte i různé recenze od studentů a absolventů,
protože se může stát, že škola, která je v žebříčku na šedesátém místě může mít nejvyšší student satisfaction vůbec nebo může mít
nejvíce bodů právě v tom vašem oboru.

Ceny za stravu a ubytování jsou taky odlišné
- záleží na škole, lokaci i úrovně ubytování.
Je možné vzít si i půjčku na výdaje spojené
s vyžitím.
Při všech těchto informacích se asi každému
ježí všechny chlupy i vlasy, ale je nutné si uvědomit, že životní minimum a standard Britů
je úplně jiný, a že životní minimum u nás je
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o dost nižší. Koneckonců máme o dost nižší platy. Ale ani ty půjčky nejsou něco zas
tak hrozného. Po přijetí se stačí podívat na
průvodce, který vás navede přesně krok za
krokem co dělat a spojí se úřadem, který řeší
financování v dané oblasti. Ani podmínky
nejsou, tak hrozné, začnete splácet ve chvíli,
kdy dokončíte studia a hlavně ve chvíli kdy
si vyděláte nad určitou částku, kdy můžete
splácet a zároveň se při tom z toho uživíte
a co je důležité BEZ NAVÝŠENÍ O ÚROKY. Opravdu splácíte jen to, co jste si půjčili.
Důležité obecné info k přihlášení:
Přihlášky se posílají od 5. září do 15. ledna
přihlášky, kromě Oxbridge, některých uměleckých a medicínských obory, které jsou do
konce října, tuším do 15. října
Přihlášení je možné individuálně, tedy zaslat
každé škole zvlášť přihlášku, ale to mi přijde
výhodné pouze v případě, pokud se hlásíte
v době svého gap roku, mnohem praktičtější
verze přihlášení je přes web ucas.co.uk, který v podstatě udělá vše za vás, a co neudělá,
to vám poradí jak. Je nutné vyplnit všechny
body a registraci, poté napsat, že budeš dělat
jazykovou zkoušku, nebo dané známky pokud jí už máš, ale pozor zkouška by neměla být stará déle než dva roky. Musíte napsat
odhadované známky z maturity, pokud odesíláš přihlášky ještě před maturitou, poté je
samozřejmě nutné poslat maturitní vysvědčení, které je soudně ověřené a přeložené (+/1500 kč)
Známkové rozdíly v přijetí, záleží na škole
a oboru
- Nutné napsat a rozeslat školám svůj personal statement - esej na téma proč by tě měli
přijmout, všude poslat stejnou.
- Poprosit učitele o napsání doporučení, zasílá učitel.
- Jazykové zkoušky nutné : „horší školy“ be-

rou i TOEFL, CAE berou jen občas a jen na
některých školách a jen v případě vysokého
bodového ohodnocení. Ty horší z horších
občas uznávají dokonce i maturitu z AJ, ale
spíš ne. Zkoušky FCE pro hlášení do britských škol jsou v podstatě zbytečné. Školám
vládnou zkoušky IELTSky – Academic level
nutný, (jsou dva druhy: 1. general training, 2.
Academic level) tyto zkoušky poskytuje british council, cena +/- 5100 za zkoušku, lze
uplatnit studentská sleva, můžeš si vzít online
kurz/přípravu na jejich webových stránkách
nebo zakoupit učebnice k IELTSkám, nebo
třeba také kurz na který je možné uplatnit
studentskou slevu sleva. Jak zkouška vypadá? Zkouška IELTS má 4 oddíly: 1. poslech,
2. porozumění textu, 3. psaní - slohovka 45
min/2 150 slov a 250 slov, 4. ústní. Body 0-9,
Poté se vyhodnotí i celkový vyprůměrovaný
počet bodů za celou zkoušku tedy všechny
kategorie. Pro většinu škol je nutné splnit
min. 6, bodů za každou kategorii i celkově,
ale většinou platí, že, pro lepší školy nad 6,5
z každého oddílu a celkově 7bodů. Testy nejsou nijak zvlášť těžké, proto není nutné se
stresovat.
- Kolik můžu zaslat přihlášek? Max. počet
přihlášek je 5, cena za ně je v přepočtu +/800 a za jednu je 400zkoušky, pokud se ceny
nezmění, tak je za jednu přihlášku oficiálně:
5 Liber a a za pět přihlášek 15 Liber
V případě z nepodařené maturity, nebo potřeby další vhodnější zkoušky je možné udělat
mezinárodně uznávanou zkoušku BACCALAUREATE – IB - školy ji berou stejně jako
známky z maturity – zasílají se tři známky,
protože Britové maturují jen z 3 předmětů
čekání na odpověď z univerzit, trvat to může
až do května.
- Na některé univerzity se dělá pohovor (pro
školy top 10ky platí určitě).
- Máte týden nebo dva na rozmyšlení kam jít
po přijetí.
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- Možné odpovědi: Nepřijetí, Conditional offer - podmínečné přijetá - přijatá, ale musíš
splnit podmínky, zasílat vysvědčení cena +300 překlad, většinou důležité jazykové testy
a známky z maturity, unconditional - bezpod-

mínečně přijatá.
- Po přijetí je nutné označit 2 školy v případě
nabídky: 1. top volba, 2. insurance - škola na
jistotu.
Hana Al-Jamal

Halloween
Podzim je tady a s ním i déšť, chladné počasí a samozřejmě – Halloween. Nebo vlastně
dušičky? Pro každého něco jiného. Zatímco
děti mají většinou raději Halloween, nespíše
kvůli tradičnímu „Trick and treat“ (koledování), tak starší generace si potrpí spíše na
dušičkách, svátku kde se vzpomíná na zemřelé. Slavný Halloween překvapivě nevznikl v Americe, nýbrž jej vymysleli Keltové
jako svátek přechodu tepla a zimy, přechodu
sytosti a hladu. Keltové věřili, že převleky
a dýně s ohněm je dovedou ochránit před zlými duchy, kteří právě tuto noc měli oplývat
větší silou. Halloween byl brán jako oslavný
svátek, protože Keltové věřili, že smrt je přirozenou součástí života. Tento svátek došel
do Ameriky kolem 19. století s přistěhovalci,
a děti se jej okamžitě ujaly. Zavedla se tradice

obcházet domy a v převlecích prosit o sladkosti, která se drží dodnes. Naproti tomu dušičky, jsou poměrně pochmurný svátek, při
kterém se vzpomíná na zemřelé a prokazuje
se jim úcta. Dušičky oslavují pokoru, skromnost a vracejí se k těm, které jsme měli rádi
a těm kteří odešli z tohoto světa. „Dušičková“ cesta na hřbitov, zdobení hrobů svíčkami
a květinami, je tedy tichou vzpomínkou.
Ovšem v dnešní době je Halloween hodně
komerční a výdělečný, takže opravdu zaniká
jeho pravá podstata. Na dušičky už hodně lidí
a hlavně mladší generace zapomíná, nebo je
vůbec neslaví, takže tradice se ani zde moc
nedodržují. Já upřímně neslavím ani jedno…
A co vy a dušičky? Slavíte je, nebo raději
Halloween? Nebo ani jedno?
Renata Benešová

Kpop
Kpop je hudební styl pocházející z Jižní Koree. Ať už se to někomu líbí nebo ne, po světě
se stává mezi teenagery a ‚mladšími dospělými‘ stále více populárním. Zahrnuje v sobě
např. Hip Hop, Rap, Dance, R&B, Electro
a samozřejmě Pop. První reakce lidí na Kpop
nebývají moc pozitivní, většinou se člověk
setká se skepsí a kritikou okolí, já bych tu ale
Kpop chtěla představit tak, aby Vás zaujal.
Já osobně jsem se dostala ke Kpopu přes
anglické covery (přezpívání originálů), kteé
jsem si strašně zamilovala. Pak mě napadlo,
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že bych se mohla kouknout na originál a pak
už to se mnou šlo z kopce. Když se člověku
Kpop opravdu zalíbí, tak už v podstatě není
cesty zpět. Začne objevovat stále nové skupiny, jejich nové písničky a je to. (To je jen
malé varování předem.)
Pokud máte zájem o to Kpop zkusit, začala bych u nejpopulárnějších a vlastně takových „základních“ skupin, např. BIGBANG.
Je zajímavé, že většina Kpop skupin má ve
svých MV* často dost složité taneční sestavy, to ale BIGBANG ne. Pokud byste se tedy

chtěli kouknout na tanec, určitě si najděte
skupinu BTS/Bangtan Boys a nebo EXO.
Tohle všechno jsou boybendy, pokud byste
se chtěli podívat i na nějaké dívčí skupiny, za
mě doporučuji 2NE1 nebo 4MINUTE, které
jsou takové ‚drsnější‘. Co se týče ostatních
dívčích skupin, dle mého názoru je těžší jim

přijít na chuť celkově. Dívky se často stylizují jako roztomilé holčičky a to se samozřejmě
ne každému musí líbit. Dobrým příkladem je
např. Girl‘s Generation.
A když už jsme se bavili o tom tanci, tak tu
je někdo, kdo se mu také věnuje a to přímo
tancování na Kpop.

Lina &OMG
Lina je členkou úspěšné taneční skupiny
OMG, která se doslova protancovala a prozpívala na Kpop World Festival do Koreji. No,
a jaké to bylo se dozvíme.
Jak si se dostala ke Kpopu a jak tě napadlo na něj tancovat?
Ke Kpopu jsem se dostala v roce 2011 díky
své sestřenici. Zrovna si pouštěla MusicVideo od Taeyanga - Wedding Dress a mě to
hned zaujalo, protože se mi líbilo, jak se to
liší od těch amerických music videí. A tančím vlastně také díky sestřenici. Viděla jsem
ji, jak se učí z videí, tak jsem to taky chtěla
zkusit.
A co se týče OMG, jak jste se daly dohromady?
Dohromady nás daly tři holky, které uvažovaly o zúčastnění se kpop soutěže - kpop
contest. Skoro všechny jsme se znaly už dřiv,
takže jsme převážně vznikly na základě našeho kamarádství.
Jak jste přišly na Váš název?
Seděly jsme před jedním obchodním centrem
a snažily se přijít na něco, co by odpovídalo
korejskému standardu. Různě jsme se koukaly po okolí a pak jedna členka vzdychla
a řekla oh my god, přičemz druhá dostala nápad a vykřikla OhMyGirls.

Jaký rok pro Vás byl na CZ contestu nejúspěšnější?
No, tak pro nás určitě rok 2012. Přihlásily
jsme se, upřímně, jen pro srandu, chtěly tancovat před publikem, no a pak nás vyhlásily
jako vítězky.
Jaký to byl pocit, když jste zjistily, že jedete do Koree?
Takhle, nikdo by v tu chvíli nechtěl být v naší
přítomnosti. Sice to každá zjistila jinde, ale
byly jsme z toho hodně hodně nadšené.
Oslavily jste to nějak?
Po škole jsme se sešly u jedné členky doma
a tam to pomalu vstřebávaly a jídlo nechybělo.
A jak to pak probíhalo? Zařizování letenek apod.?
O letenky, pobyt a doprovod se nám postarali
organizátoři té akce. A některé z nás, které
nemají české občanství si musely obstarat vízum, což bylo jednoduché.
Když jste dorazily do Koree, jak jste se cítily?
V letadle jsme ještě měly neutralní pocit, ale
jakmile jsme přistály, tak se ten vzrušujíci
pocit objevil. Ale byly jsme z toho letu unavené no.
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Když jste dorazily, pravděpdobně Vám
nejprve dali čas na odpočinek. Měly jste
pak možnost se setkat s nějakými k-idoly?
My jsme dorazily o jeden den dříve, než
ostatní, takže to byl takový odpočinkový den
no. Ten den jsme některé už vyšly do města,
ale pak už jsme tedy jen dospávaly z jet legu.
S idoly jsme se setkali až jindy.

jiný pocit, ale rozhodně jsme byly šokované,
protože to bylo hodně nečekané.

Jak probíhaly přípravy na finále a na vystoupení?
Každý den byl zaplněný, vždycky tak do jedné ráno, takže jsme na trénink neměly čas,
ale trénovaly jsme na opening s ostatníma
skupinama.

Aha a měly jste pak možnost potkat se
s nějakými idoly?
No, on byl oddělený program s idoly, kde
jsme potkaly B.A.P a Miss A. Dalši hvězdy
jsme viděly jen vystupovat na Music Banku
(hudební show). A v den soutěže jsme opět
potkaly dalši, kteři tam byli jako hosté účiinkující.

To muselo být tedy náročné. Když už přišel den finále, jak jste se cítily?
Měly jsme den předtím deep talk, takže jsme
z toho byly docela vystresované a pak přišla
nervozita a to bylo ještě horší, ale díky naší
překladatelce nám bylo lépe.
Zatancovaly jste. Jaké byly reakce?
To bylo něco neuvěřitelnýho. Ti fanoušci tam
s náma zpívali, skandovali a vycházela z nich
strašně dobrá atmosféra. Taky díky nim jsme
měly dost energie.
Takže jste měly úspěch. Jak dlouho jste
musely čekat, než jste se dozvěděly výsledky?
My byly jako poslední vystupující, takže to
byla tak půl hodina? Fakt netuším.
A jak jste se cítily, když jste zjistily výsledek?
No, podle jedné fotky to vypadá, že každá má
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Jak to probíhalo po vyhlášení?
Po vyhlášení jsme předvedly znovu naše taneční číslo a pak to šly se všemi dalšími soutěžícími a organizátory oslavit do hotelu, ve
kterém jsme v tu dobu pobývaly.

Když už jednou contest vyhrajete, nemůžete už znova soutěžit, že? Jak to tedy máte
teď? Kde vystupujete apod.?
Správně. Teď se hlavně zaměřujeme na školu, ale tanec je náš koníček, takže pořád vystupujeme na různých akcích po Praze, když
je možnost. Dříve jsme vystupovaly i v zahraničí, ale teď jsme to omezily. Dostáváme
pozvánky jak na vietnamské, tak i na české
akce.
Tak jo, já ti strašně moc děkuju že si mi na
tohle všechno odpověděla. Uvidíme, jestli
Kpop někoho zaujme! Je tu ještě něco, co
by si chtěla říct?
„Kdyby se tu našel někdo, kdo by chtěl vědět
více o Kpopu, tak na internetu je toho hodně.
A taky zjistí, že to není jenom o Gangnam
style. A jinak, já taky děkuju za rozhovor “
Jeehye Rim Song

Seminář psychologie
Tento seminář pro 4. Ročníky zpravidla vede
paní prof. Pelcrová . Seminář rozšiřuje a navazuje systematicky na výuku z prvních ročníků psychologie. Z prvního měsíce můžu
soudit, že půjde o jeden z těch zábavnějších
a uvolněnějších seminářů, hlavně díky tomu,
že z něj nelze maturovat, proto si s ním nemusíte spojovat žádný stres a můžete si ho
užívat, tedy pokud nemáme na mysli klasic-

ký stres z běžných písemek, protože těm se
ani tady nevyhnete. Navíc je to skvělý prostředek jak se doučit na maturitní otázky ze
SVF konkrétně na pět otázek týkajících se
psychologie. Za sebe mohu říci, že mě zatím rozjezd našeho semináře baví a rozhodně
bych ho doporučila, hlavně těm co mají o danou tématiku zájem.
Hana Al-Jamal

Marťan
Spousta z nás chtěla být jako malá kosmonautem. To jsme ale ještě nepřemýšleli nad tím,
jak náročné to ve skutečnosti je, jak psychicky, tak i fyzicky. A co teprve, kdybyste zůstali sami na Marsu? Většina z nás si takovou
situaci neumí ani představit a dost možná si
říkáte „Proč bych vlastně měl/a nad takovou
situací přemýšlet?“. Nedávno byl uveden do
kin nový film Marťan s Mattem Damonem
v hlavní roli. A díky tomuto filmu se můžete
na tuto situaci podívat z jeho pohledu v roli
Marka Watneyho. Watney letí společně se
svou posádkou z Nasa na Mars. Vše se zdá
být v pořádku, dokud nepřijde písečná bouře a posádka musí nečekaně odletět. Už jsou
skoro u rakety, když v tom se z černé nicoty

tvořené zvířeným pískem a vichrem vynoří
plech, který smete Watneyho pryč od posádky. Ta nemá na výběr a musí opustit Mars bez
něj v domnění, že je mrtev. Nikoho ani nenapadne, že by bylo vůbec možné, aby Watney
přežil. Ale opak je pravdou, když se Watney
probudí uprostřed obrovské neobydlené planety, bez kyslíku či dostatku potravy, musí
vymyslet jak přežít a především jak zkontaktovat Nasa. Jestli se mu to podaří nebo ne,
musíte zjistit sami. Takže si určitě nenechte ujít tento podle mě naprosto úžasný film
a prožijte tento příběh společně s Watneym.
„Help is only 140milion miles away“.
Michaela Zdeňková

Zdroj obrázku: http://blog.udn.com/emilymeme/32208516
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Kde domov můj nebo Kde domov môj?
Venované mojim ,,bratom‘‘ Felixovi, Štěpánovi, Jakubovi a ostatným, rovnakého
zmýšľania.
Tady žiji. Mám tu své rodiče, školu, přátele,
lásku, oblíbený fotbalový tým, koníčky. Není
tu všechno, ale i tak je tu něco navíc.
Do príchodu na strednú, som si myslela, že
československé vzťahy sú stále na úrovni rodiny, alebo aspoň veľmi dobrých známych,
no nie je tomu tak.
Byť z cudzej rodiny, bývať v Česku a hovoriť
svojím jazykom sa nezdá byť veľkým problémom.
Byť zo slovenskej rodiny, bývať v Česku
a hovoriť po slovensky je neospravedlniteľná
drzosť, aspoň ako to vyjadrujú niektorí moji
českí ,,bratia‘‘.
Jako velký omyl mého života, se zdá být rozhodnutí po dlouhém přemlouvání od mých
spolužáků začít mluvit ve škole slovensky.
,,Vždy je to krásný jazyk, čeho se tak moc
bojíš?‘‘ Upřímně, nebála jsem se mluvit cizím jazykem na tom nic není, slovenština je
nádherný jazyk a navíc můj rodný, to čeho
jsem se bála nejvíc byla reakce ostatních.
Podpichovanie typu ,,Na také vymoženosti (zrovna išlo o wifi) si budete musieť na
Slovensku ešte počkať‘‘, rehotanim sa nad
niektorými inými slovami napríklad: Šarkan,
bocian, štekliť, púpava alebo snahou hovoriť
so mnou alebo čítať zloženie tyčinky v slovenčine, to je fajn a je to aj niekedy sranda,
avšak okrem toho sa začali objavovať aj na-
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rážky na Slovensko-maďarské vzťahy. Nelichotivé pojmenovania a nepekné až urážlivé
vtipy na Slovákov.
Som typ človeka, čo najskôr niečo povie a až
potom rozmýšľa, táto skúsenosť ma naučila,
nie najprv myslieť, ale rozdeliť si ľudí podľa
toho jako a o čom sa s nimi rozprávať.
Jsou lidé, na které bych nepromluvila česky, ani kdyby mě nutili, například profesoři,
další skupinou jsou lidé, u kterých mi přijde
hloupé mluvit slovensky, nebo mi sami řekli, že mi nerozumí, je skupina také těch na
které mluvit slovensky by bylo plýtvání takovým krásným jazykem a poslední skupina
lidí, s ktorými môžem hovoriť slovensky bez
strachu z hlúpych poznámok.
Títo ľudia, mi stále dávajú pocit istej spolupatričnosti, ktorá medzi tými nášimi dvoma
krásnymi krajinami po dlhých rokoch čo sme
boli jeden štát, ostala. A to pomáha znovu
utvárať naše bratské vzťahy, pretože nech sa
to niekomu páči alebo nie, podľa mňa sme
stále jeden národ so spoločnou históriou,
veľmi podobným jazykom, len rozdelení na
dva samostatné celky.
Kdybych si měla vybrat mezi Českou republikou a Slovenskem, nevybrala bych si, takže aj napriek tomu, že ,,Nad Tatrou sa blýska a Kto ak Slovák cíti, nech sa šable chytí‘‘
a že ja sa chytam, ,,Mezi Čechy domov můj,
Země česká domov můj.‘‘
Karolína Chládková

Pokémon GO
Co by se asi stalo, kdyby se Pokémoni objevili v reálném světě? Vsadím se, že skoro
každý člověk na Zemi zná Pokémony. Co už
ale každý neví, je, že se Pokémoni chystají vstoupit do našeho světa. Již příští rok by
měla vyjít zbrusu nová hra pro mobilní zařízení. Bude se odehrávat v reálném světě
a díky této hře se můžete i vy stát trenérem
pokémonů. Bude možno pokémony chytat,
vyměňovat, ale hlavně s nimi budete moct
bojovat. Hra bude zdarma stažitelná pro An-

droid a iOS. K zakoupení bude také malý
přívěšek či náramek, Pokémon Go Plus, který vás bude upozorňovat na pokémony nacházející se blízko vás. Při vašem lovu se
vám budou pokémoni zobrazovat přímo na
displeji a vy je polapíte pomocí virtuálního
poké – ballu. Více informací zatím vývojáři
bohužel neprozradili. Teď už se můžeme jen
těšit na rok 2016 a doufat, že právě my se
staneme mistrem Pokémonů.
Martina Hátriková

Fotbalová podpora uprchlíkům
Nejvíce řešené téma současnosti - uprchlíci.
Zatímco u nás, se především nadává a každý si stěžuje, že je nemáme kam dát, že jsou
nebezpeční a ať se vrátí, tam odkud přišli,
fotbalový svět to bere z opačné stránky. Především tedy ve Španělsku, Německu, ale
také například v Nizozemí, kde se rozjela obrovská vlna solidarity a při každém zápase,
mají na začátku hráči speciální trička na podporu uprchlíkům. Dokonce se zapojili sami
fanoušci, kteří vytváří transparenty. UEFA
se navíc také rozhodla, že z každého zápasu,
jak Ligy Mistrů, tak Evropské ligy, půjde 1€
z každého lístku na konto pro pomoc uprch-

líkům. Klub FC Barcelona například založil vlastní sbírku s názvem „TANT SE VAL
D‘ON VENIM, SI DEL SUD O DEL NOR‘‘,
což je část klubové hymny, která v češtině
znamená „Bez ohledu na to, odkud pocházíme, jestli z jihu nebo severu‘‘, kde samotní
hráči vyjadřují podporu a žádají o podporu
i fanoušky. Takže mezitím, co se budou politici dále dohadovat a lidé dále protestovat,
při každém zápase, na který se člověk podívá
a uvidí ať transparenty nebo trička, si může
pomyslet, že ještě stále tu nějaká ta lidskost
v lidech zbyla.
Karolína CHládková

Zdroj obrázku: http://img.ct24.cz/cache/616x411/article/68/6704/670317.jpg?1441890744
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Ztratit se v hudbě
Sedím v potemnělém pokoji a rychle ťukám
do klávesnice. Říkám si, že tu prezentaci na
seminář psychologie snad nikdy nedodělám.
U vedlejšího stolu sestra rýsuje řezy tělesy.
Tak moc bych si chtěla k práci pustit hudbu.
Ale nemohu, rušilo by ji to. Často si přeju,
aby můj život byl jako film. Ne kvůli nebezpečným dobrodružstvím nebo princi na bílém koni. Přeju si jen, aby mi během dne ke
všemu hrála hudba, tak jako doprovází hlavní hrdiny při vaření, výstupu z metra nebo
nakupování. Člověk by měl o tolik lepší náladu, kdyby ho hned při probuzení nakoplo
do nového dne pár veselých tónů.
Většina z nás dohání absenci hudebního doprovodu sluchátky. Ani já nejsem výjimkou.
Nasazuji sluchátka do uší při východu z domu
a stejně tak se i vracím. Mnohdy mám chuť
si je nandat i během dne, kdy se ale musím
věnovat úplně jiným činnostem. Jedna věc

mě ale stále udivuje. A totiž to, jak rozdílně
dokážu hudbu vnímat. Jednou si ji vychutnávám doslova na plné pecky. Poslouchám
melodii a užívám si hravost tónů, broukám si
text a z okénka tramvaje pozoruji spěchající
město. Podruhé píseň ustupuje myšlenkám.
Dokážu se v ní ztratit jako v labyrintu. Nevnímám, co mi v uších hraje. Jedna skladba přeskakuje na druhou a já jsem ponořená
v úvahách.
Ať to či ono, vždy mnohem raději poslouchám hudbu někde venku. Cestou do školy,
na sraz s kamarádkou nebo při procházce.
Mám tak jednotlivé písně spojené s různými
místy a okamžiky. Když mi potom některá
vyskočí v playlistu v mobilu, usmívám se
a vybavuji si, v jakých chvílích jsem ji už
poslouchala. Písně jsou vlastně takové malé
skříňky, kam si ukrývám vzpomínky.
Lucie Krejzlová

GPJP BOOK CHALLENGE 2015/16
Stejně jako loni, pro vás máme novou GPJP knižní challenge, další z našich malých pokusů
jak vás dokopat zábavnou cestou k více čtení. Tak pokud máte rádi knížky stejně jako naše
redakce, neváhejte a zapojte se s námi.

1. Přečti si náhodně vybranou knihu ze školního kánonu
2. Přečti jednu knihu, která byla zfilmovaná během posledních tří let
3. Přečti si knihu, kterou si vybereš jen na základě její obálky
4. Najdi tu nejbéčkovější YA (Young Adolt) novelu a přečti ji
5. Přečti knihu od autora, který začíná na stejné písmeno jako tvoje jméno
6. Přečti si znovu první knihu, kterou si kdy četl
7. Přečti si ten největší „doják“ na který si jen dokážeš vzpomenout
8. Vrať se ke knize, kterou si nikdy nedočetl/a
9. Přečti si knihu svého nejoblíbenějšího autora
10. Přečti si knihu od tobě zcela neznámého autora
18

Hana Al-Jamal

Victoria Mischenko

Ensemble, c‘est tout
J‘aimerais vous recommander un film que
j‘ai vu en Semtembre. Ça s‘appelle: Ensemble c‘est tout.
Le personnage principal est une jeunne fille,
Camille (jouée par Audrey Tatou), qui rencontre un jour son voisin Philibert (Laurent
Stocker). Elle ne le connait pas, mais elle
voudrait bien le connaitre. Elle l‘invite pour
un pique-nique et ils deviennent amis. Un
jour alors qu‘elle est malade, Philibert l‘invite ŕ s‘installer avec lui et son colocataire
Franck (Guillaume Canet) car il connait le
précarité de son appartement. Franck n‘aime
pas beaucoup Camille au début mais il travaille comme cuisinier dans un resto, donc

il n‘a pas beaucoup de temps pour lui et
encore moins pour sa grand-mére Paulette,
qui est a l‘hôpital. Finalement Paulette vient s‘installer aussi avec eux. Aprčs quelque
temps, ils deviennent tous les quatre amis et
apprennent ŕ vivre ensemble. Ils s‘entraident
ensemble et font pleins de choses ensemble.
Au début je n‘ai pas aimé ce film. Il est tourné en 2007 mais il a l‘air d‘ętre vieux et sans
action. Mais aprčs quelques minutes ça m‘a
beaucoup impressioné.
Je vous le recommande quand il fera froid
dehors et que vous voudrez voir un beau film
qui va vous caresser le coeur.
Eliška Kosmáková

19

What will we do, when the future
is here?

New technologies are propelling our civilization into the future at a staggering rate. They
bring with them new challenges we will have
to face. We still have the luxury of time. We
can think and talk and are not yet forced to
act. Now is the time to consider the challenges of our future. Now we have the power to
decide in what world we want to live.
Genetic engineering will certainly be one of
the most profoundly life-changing fields of
science in our lifetimes. Today already our
crops are being genetically modified on an
industrial scale and soon our animals will be
too. It is important to think rationally when
considering these advances. Fear is lurking
at every corner of the unknown and nothing
clouds our judgment like fear. Never trust
a person who uses fear as leverage in an argument, I tell myself. He will only manipulate you. From the data we have so far it is
obvious that no harm is inflicted by genetically modified crops on humans who consume
them. We are afraid and that is only natural,
but let us remember that our ancestors used
to be afraid of planes and locomotives. Most
fears are irrational and this fear is most likely
one of them. Some risk, however small always remains of course, but it is negligible.
With crops there is no moral aspect to changing their genes. With animals it is a different
matter. Animals feel fear and pain, just like we
do. We must take this into account. Only such
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genetic changes should be made to animals,
which benefit us as well as them. Having said
this, I have placed myself in a minefield, as it
is very difficult to draw a line between what
is and what isn‘t beneficial to the animal‘s
wellbeing. Making the animal more resilient
against common illnesses is morally sound,
but what about increasing its birth rate? One
could say, that the more offspring an animal
has the better the chance some of its young
will survive into adulthood, thus it is a good
modification. But is it really? What about the
life such an animal would lead? Does it really
matter how many offspring it has, when it lives in captivity and is selectively bred? Here
we come to an interesting point. Selective
breeding, when we look at it from a geneticists point of view is really the same as geneselection in the lab. For thousands of years
we‘ve been trying to breed animals to grow
faster and bigger, to yield more meat and lay
larger eggs. The chests of chickens we breed
are often so large, they make the birds fall
over. In this respect we have far outdone
anything genetic modification could attempt
in the near future and we should perhaps first
address our past mistakes, before launching
ourselves into another experiment.
Genetic modification will of course eventually extend to humans as well, but since this is
a very extensive topic, I will discuss it in my
following article.
Viktor Benhart

The Old Jewish Cemetery
A few days ago, I went to a walk to Prague
Old Jewish Cemetery. It is a silent and mysterious place right in the heart of Prague, connected with many old legends. Already for
long centuries, it has been always holding its
own distinctive genius loci which makes every visitor truly excited.
Even at the first glance, one may be enchanted by the old, countless tombstones which
nearly touch each other. On many of those
gravestones with Hebrew inscriptions and
ancient, mystical Jewish symbols may be
found names of the most notable personages
of the local Jewish community – for example
Mordechai Maisel, who gave name to one of
the most known Prague synagogues, David
Gans,
a famous Renaissance astronomer and
mathematician, or even Rabbi Loew, who is
supposed to be the creator of Golem. And if
we take in consideration that origin of the cemetery reaches up to the first half of the 15th
century and it has for those ages remained the
same, it is something which makes this place
so unique and exceptional. Its elusive atmosphere of Jewish history also stood behind the
fact that the cemetery was thought to be the
secret places of conspiracy meetings of the
Elders of Zion. By the way, in 2010, the famous Italian writer, Umberto Eco, published
a novel which refers to this topic. After all, it
is quite understandable that the cemetery belongs to the UNESCO World Cultural Heritages list and thus, it became one of the most

commonly visited places in Prague.
In spite of that all, there was something which
made me wondered. I am sure many visitors
must notice that all Jewish see sights around
Prague are closely guarded. Even the Jerusalem Synagogue in the nearest neighborhood
of our school. A question occurred to me: Is it
a sign of excessive apprehension or a reasonable fear? After a while, I came to realization
that even though we live in the world which
commemorates all the victims of pogroms,
Holocaust and other religiously or ethnically
motivated violence, Jews have already this
year had to face many armed attacks aimed
towards them. Despite it sometimes seems
that dark ages of world history have already gone and a brighter future is ahead of us.
That we think that after the painful experience in the 20th century, no one can be anymore
influenced by antisemitism. However, maybe
we are then somehow blind to see the truth –
to notice that Jews have again to face arising
hatred towards them. That even Israel state
officials call them to return to their homeland
to become safe.
Nevertheless, I nearly forgot to mention an
old Jewish tradition – to put a piece of paper with a wish under a pebble on a grave.
Hence, the next time I go to the Old Jewish
Cemetery, I will surely come up to the tombstone of Rabbi Loew with such a wish. Who
knows, it may be fulfilled – at least a little bit
will be taken away from the hardship Jews
have always had to brave with.
Jan Bíma
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Víte, co znamenají slova Expecto Patronum z Harryho Pottera?
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Hledejte:
Ale, ara, brko, dýka, emo, hlava, hug, kat, kdo, kilo, kláda, kly, kokos, kuře, lípa, malino,
mrak, ohon, opice, pata, ploutev, prales, rajče, risk, savec, seme, skot, vloger, víte
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