Slovo šéfredaktora
Milí čtenáři a čtenářky,
Právě držíte v rukou poslední číslo časopisu GPJP times tohoto roku. Říká se „To nejlepší na
konec“, a já věřím, že tento výrok na prosincový výtisk GPJP times sedí.
Všichni už se jistě těšíme na oddech od úkolů, písemek a povinností. Myšlenky se točí spíše
kolem cukroví a vánočky, shánění dárků a příjemných chvil s našimi blízkými.
Toto číslo Vám jistě zpříjemní zbývající dny strávené ve školních lavicích před vánočními
prázdninami, které už pomalu klepou na dveře. I tentokrát jsme pro Vás připravili všehochuť
skvělých článků od sportovní rubriky, přes vánoční počtení, až po tradičně netradiční recepty.
Každý si zde přijde na své.
Já vám tímto přeji nejen ať si toto číslo patřičně vychutnáte, ale také ať jsou Vaše Vánoce
krásné a nezapomenutelné, plné pohody a štěstí a stejně tak i nový rok.
Na shledanou u lednového čísla!

Lucie Krejzlová
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Zpráva z redakce

Zpráva z prodeje

Tak uběhl další měsíc a máme tu prosinec.
S vypětím všech sil a nervů i nové vydání
školního časopisu. A já Vám přináším horké
novinky z naší skromné redakce, která opět
rozšířila své řady o nové redaktory. Prosinec
je poměrně hektický měsíc protkaný radostí,
nadějí a očekáváním. Na druhou stranu také
stresem, pokud nakupujete dárky na poslední
chvíli, pokud jste studentem nebo třeba redaktorem školního časopisu. Diář plný písemek, termín šlape na paty a vytoužené práz
dniny v nedohlednu. Někteří redaktoři měli
menší problémy s dodržením termínů a jiné
zase zradila nepřející technika. My jsme ale
zatnuli zuby a díky podpoře našich věrných
čtenářů jsme časopis vydali včas ještě před
Vánoci.
Tímto se s Vámi v tomto roce loučím
a za celou redakci Vám přeji krásné a snad
i zasněžené Vánoce a šťastný nový rok.
Hana Al-Jamal

Za tu dobu, co jsem tu, jsme se poprvé pustili do tří ciferného počtu vytisknutých časo
pisů. Poprvé se náš časopis objevil na dni
otevřených dveří. Poprvé zaplacené školou.
První prodej na mimoškolní akci. Těch poprvé jsme tento měsíc zažili opravdu hodně.
Na stole vedle mého notebooku leží sklenice
plná peněz s papírkem, na kterém je napsáno
2820 Kč. Ale není to konečná částka, ještě
nám zbývá prodat pár posledních kusů. Ale
teď, když si čtete tento článek v prosincovém
čísle, jsou už dávno prodaná. Na Schole Pragensis se nám podařilo prodat 55 kusů časopisu a jednu knížku Clouds jen za půl dne. Na
dni otevřených dveří a ve škole se prodalo
nejméně 36 kusů. Nečekal jsem, že drtivá
většina z té stovky bude pryč během pouhých
pěti dní a jsem za to moc rád! A tímto děkuji
všem čtenářům, kteří si nás zakoupili a mým
kolegům, kteří mi pomohli s prodejem.
Jakub Zdeněk
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Den otevřených dveří
Plno z vás o tom sice ani neví, ale ve čtvrtek 3.12. se u nás ve škole konal den otevřených dveří. Akce, při které školu navštíví
spousty lidí, aby si ji prohlédli, zeptali se na
věci, které je zajímají, a která jim nakonec
hodně pomůže v rozhodování, na jakou školu půjdou. Přípravy probíhaly už delší dobu
před zahájením, které bylo v pět hodin. Do
školy začaly proudit davy lidí a šum hlasů
naplnil chodby. Měli jste možnost podívat se
do místnosti, kde jste se seznámili se školou
obecně. Byla zde připravena prezentace
o školních akcích a menší občerstvení. Vedle
byla učebna věnovaná výuce jazyků. Mohli

Foto: Michaela Zdeňková
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jste si prolistovat používané učebnice, časo
pisy a dokonce si i zakoupit knihu, kterou
vydalo školní nakladatelství. V učebně věnované biologii a zeměpisu jste si například
mohli prohlédnout kosti hlodavců, zvířecí
lebky a různě zaměřené mapky, které vyráběli studenti. V chemii se ukazovala spousta
zajímavých pokusů a v matematice a fyzice
jste si mohli vybarvit mandalu nebo se kouknout na různé zajímavé papírové modely.
Na chodbách jste mohli potkat spoustu studentů, kteří vám byli ochotni s čímkoli poradit. Akce se podle mě vydařila, tak uvidíme,
kolik lidí naše škola zaujala.
Jeehye Rim Song

Celá akce byla uvedena proslovem Dominika Veselého
Vážení rodiče, milí naši a budoucí studenti. Dovolte mi, abych Vás jménem naší školy
přivítal na dni otevřených dveří. V průběhu
dnešního večera můžete ochutnat dobré jídlo,
nahlédnout do školního časopisu, naší knihy
Clouds a v případě zájmu je i zakoupit. Máte
možnost se podívat i na již připravovanou

knihu Stars. Knihu Clouds si také můžete
nechat podepsat od jejích autorů. Naši studenti a učitelé jsou připraveni na Vaše otázky. Doufáme, že si dnešní večer užijete, že se
Vám na naší škole bude líbit, a že nebudete
litovat, že jste si ji vybrali.
Dominik Veselý

Zkouška operního představení
= seriózní věc?

Každý, kdo si toto myslí, se velmi krutě mýlí
aneb, jaká je pravda o vznešené opeře.
Jakže vlastně vypadá takový průběh zkou
šky? Mohu poskytnout hned několik variant:

Varianta A:
1) Neustále nám jeden kluk vykládá, že se
jeho spolužačka přiotrávila modrou skalicí.
2) Nikdo netuší, ve kterém obsazení je, z čehož plyne, že poprvé zpívají všichni a podruhé nikdo.
3) Po rozřazení stále stejná situace...
4) Opět je na scéně přiotrávená spolužačka.
5) Navzájem neladíme → NOVÉ rozřazení
→ následuje bod 2)
6) Já se jmenuji Vanda a zpívám Sophii,
chudák Vanda je najednou Johnny a holka,
co má skutečně zpívat Johnny, najednou

nezpívá vůbec.
7) Nastává menší pauza, kdy se neřeší
spolužačka, ale někdo, kdo spadnul pod metro (spolužačka přišla hned poté).
8) Všichni najednou vstávají, koukají se po
ostatních stojících a nechápou co se děje.
9) Při zpívání ,,taháme řepu” se schováváme
pod stůl a za závěsy, protože zníme jako opilí
námořníci.
10) Po doporučení doprovázejícího se všichni raději rozcházíme.
Varianta B:
1) Spletla jsem si čas, a tak jsem na zkoušce
o hodinu dřív. Říkám si, nebudu tady přece
jen tak sedět, podívám se na to, co už umím a
zkusím to, co jsme ještě nedělali.
2) Otevírají se dveře do zkušebny a já s po
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citem, že jsem udělala něco navíc, s úsměvem
na tváři vcházím.
3) Zpíváme ,,staré’’ věci a začínáme s lehčími
hereckými výkony. Trochu mě znervózňuje
fakt, že se nesmíme koukat do not, neb to
máme evidentně už umět nazpaměť.
4) Úsměv je ten tam a nastává menší infarkt
po zjištění, že to, co jsem si říkala, že se
naučím dopředu, už mám také dávno umět.
5) Po 2. opakování alespoň znám melodii
a trefuji každé 4. slovo.
6) Přichází nová skladba, od které jako jediná
nemám noty, které hned vzápětí dostávám.
Samozřejmě, to už také máme umět.
7) Druhý infarkt je tu. Mám zpívat sólo,

neznám text, neznám melodii, nevím, kdy
začít a Vanda, co má zpívat se mnou, ztratila
hlas.
8) Přitom co mi dirigent říká, ať si z toho nic
nedělám, vždyť to vidím poprvé. Já uvažuji
nad tím, zda je lepší úniková cesta oknem,
dveřmi nebo větrací šachtou u stropu.
9) Vyděšeně koukám na dirigenta → ukáže
mi nástup a já kupodivu začnu správně. Celé
to odzpívám nefalešně a se všemi slovy.
10) Po dozpívání sóla -přestože skladba stále
pokračuje- vyskakuji a běžím obejmout dirigenta, který se mi směje, načež všem říká,
že už je čas jít domů.
Kája Chládková

The Maze Runner
Ze začátku školy, když jsme ještě neměli
tolik testů, úkolů a povinností celkově, seděla jsem jedno odpoledne znuděně doma u te
levize a přepínala programy. Nova, Prima,
nic. Přepnula jsem tedy na HBO a zrovna
začínal film ,,Labyrint: Útěk”. A divili byste
se, jakou jsem z toho měla radost, jelikož jsem
se na tento film chtěla podívat už delší dobu,
ale neustále jsem to odkládala. Došla jsem
tedy zatáhnout rolety a usadila se na gauč.
A musím se přiznat, že jakmile film skončil,
pochopila jsem mou kamarádku, která četla
i knihu a neustále o filmu i knize básnila.
Když se Thomas probudí ve výtahu,
nepamatuje si nic, než své vlastní jméno.
Nemá žádné vzpomínky na rodiče ani na
přátele, jeho paměť je prázdná. Když se výtah
otevře, jediné, co Thomas vidí, je velký plac
ohrazený vysokými kamennými kvádry, za
kterými se skrývá mohutný a nebezpečný
labyrint a nad ním stojící skupina kluků se
stejným osudem. Nikdo z nich neví, jak se
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tam objevili ani proč. Jediné, co vědí, je, že
každý den se na určitou dobu otevřou brány
labyrintu, a že každý měsíc k nim přibude
„nová posila“. Ze skupiny jsou určeni dva
běžci, kteří se snaží najít způsob a cestu, jak
se z labyrintu dostat. Po třech dnech přijede
opět výtah, což je pro všechny překvapením.
Rozrušení mezi Placery se ještě zvětší, když
se ukáže, že nově příchozí je holka jménem
Teresa, nikoliv chlapec. Zdá se, že dívka je v
kómatu, ale ona se jen na pár vteřin probere a
nahlas vysloví Thomasovo jméno. Poté znova upadne do bezvědomí.
Zdali nakonec skutečně najdou cestu z
labyrintu či ne, to už musíte zjistit sami, jelikož vás tu nechci zbytečně moc zasvěcovat
do podrobností a vývoje děje. Byl by to byl
spoiler, a navíc bych vás připravila o to napětí
a nevědomost, jak to celé vlastně dopadne.
Takže, až se naskytne nějaká ta příležitost,
rozhodně si tento film pusťte. Skutečně za to
stojí.
Michaela Zdeňková

Vánoční úvahy
Už je to skoro tady. Nestačím ani mrknout
a máme tu Vánoce. Těšíte se také tolik?
Přemýšlím nad tím, co přesně pro mě
Vánoce znamenají. Opravdu je mám moc
ráda, ale proč vlastně? Není to jen kvůli
krásným dárkům, i když, kdo by nezbožňoval nové ponožky s ledními medvědy, že?
Užívám si především tu útulnou atmosféru.
V celém bytě voní svíčky, na palandě svítí
vánoční světélka a uprostřed stolu září jedlový adventní věnec. A co teprve, když jsem
přišla pozdě večer domů a už ve dveřích mě
do nosu praštila vůně čerstvě upečeného
cukroví, to byla nádhera. Nejvíce se asi těším
na vánočku. Když sedím v sobotu ráno ještě
v pyžamu u pohádek a cpu se vánočkou s kakaem, je to, jako kdyby mi bylo zase osm.
To mám opět na chvíli pocit bezstarostnosti,
nemyslím na žádné povinnosti a prostě si jen
vychutnávám tu pohodu.
Vím, že pro mnohé jsou Vánoce svátky
spěchu a stresu. Podle mého záleží na úhlu
pohledu. Můžeme za nimi vidět přeplněné
obchodní domy, davy zírající na stromek na
Staroměstském náměstí nebo velkou díru do
peněženky. Přitom je docela snadné zastavit
se a vychutnat si tu vánoční náladu, která nás
obklopuje.

Nákupní centra sice praskají ve švech,
ale i tak vypadají zahalená do vánočních
žároviček kouzelně. Turisty nekonečně
obléhané trhy na Staroměstském náměstí
můžete vyměnit za menší, domáčtější a příjemnější trhy na Náměstí míru, kde jsem
loni vybrala nejeden vánoční dárek. Namísto
drahých věcí vaše blízké určitě potěší i dárek,
který má větší citovou, než peněžní hodnotu. Taková koláž ze společných fotek, vlastnoručně ozdobený hrneček nebo třeba na
míru složená báseň vykouzlí úsměv na tváři
jedna dvě.
Vánoční atmosféra je už všude kolem a je
jen na nás jestli si jí pustíme do domu i do
srdce, nebo jestli před ní budeme zavírat
dveře. Mně tu teď na stole září hned čtyři
svíčky a rázem se mi na zítřejší test učí příjemněji.
Na naší škole je asi největším vánočním
symbolem vystoupení studentů v Chrámu
u Salvátora. Kažodorčně se zde naše gymnázium schází, aby oslavilo Vánoce a nadcházející konec roku. Ani letošní prosinec
není výjimkou. Slavnost se uskuteční 21. 12.
od 10:00. Tak se těším až se tam všichni potkáme a vychutnáme si trochu té vánoční atmosféry společně.
Lucie Krejzlová
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Sportovní den
Už jste to slyšeli? Sportovní den v zimě?
Abych pravdu řekla, já jsem tomu z prve moc
nevěřila, ale je to tak. A je pro nás připravený
báječný program. Budeme rozděleni na vyšší
a nižší gympl. Nižší gympl se sejde v hale
Tatran ve Střešovicích a bude se hrát florba

lový zápas mezi třídami. Pro diváky v hledišti
bude dokonce připravený piknik! Vyšší gympl bude mít připravený program na bruslích.
Více informací se dozvíte od vyučujících.
Tak přijďte, tohle bude opravdu stát za to!
Marie Zábranská

Krutá rána pro královnu sportu
Mohlo by se zdát, že se vedení několika
největších sportovních odvětví navzájem
domluvila na společném přiznání utajených
průšvihů, a že se nejedná jen tak o něco, nad
čím se mávne rukou.
Korupční aféra v Mezinárodní fotbalové
federaci (FIFA), kokain v NHL a AHL, švindl s podhuštěnými míči v NFL… Pomyslnou
korunu, si ovšem může nasadit Atletika.
Vše začalo letos v srpnu únikem krevních
testů z let 2001-2012, kdy bylo zjištěno, že
pozitivní výsledky mělo 146 medailistů,
včetně držitelů 55 zlatých medailí, navíc
z 80% se to prý týká ruských atletů.
Na to navázalo podezření z korupce šéfa
IAAF (Mezinárodní asociace atletických federací) Sebastiana Coe, kvůli přidělení konání
MS 2021 Spojeným Státům bez výběrového
řízení a korupční skandály v samotné IAAF,
která věděla o dopingových podvodech
a úmyslně je zametala pod koberec… Podle zpráv francouzských médií vyšetřovatelé
zjišťují, zda šéf IAAF nepřijal peníze od
ruských atletů za krytí jejich dopingových
případů. Jedná se o nejméně €200 000.“
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Na to okamžitě následovalo odebrání licence moskevské dopingové agentuře a vyloučení ruské atletické federace z IAAF,
které Rusko přijalo bez jakýchkoliv výhrad.
Ruští atleti tedy nesmějí startovat na mezinárodních soutěžích a hrozí jim, že přijdou
i o účast na olympijských hrách v Riu de Janeiru, s čímž samozřejmě nesouhlasí ruští atleti, kteří napsali otevřený dopis šéfovi IAAF
o přehodnocení trestu.
Vyšetřováním se navíc začal zabývat Me
zinárodní olympijský výbor (MOV), který
začal řešit případný postih celé IAAF a to
distanc federace, což by pro všechny atlety z celého světa znamenal zákaz startu na
olympijských hrách v příštím roce.
Je snad možné, aby sama ,,pramatka“
Olympijských her na Olympiádě chyběla?
Jak radikální řešení nakonec MOV zvolí,
a jak se vyvine situace ruských atletů, ukáže
čas, nám ostatním zbývá jen doufat, že
budeme mít příští rok šanci podporovat naše
sportovce na olympijském stadionu João
Havelange a radovat se z jejich úspěchů.
Kája Chládková

Abstinenční příznaky mobilového
závisláka

Psychicky a fyzicky vyšťaven se kolem
čtvrté plahočím domů. Laborky od sedmi,
pak ještě osm hodin, to si ze mě dělají snad
legraci! Konečně doma. Z posledních sil odhazuji batoh do rohu a skáču do postele. Zítra
žádné testy, úkoly taky nic, ujistil jsem se,
než jsem se zavrtal pod peřinu. Super! Ale
ještě tomu něco chybí, vyrážím směr lednice.
Mám to ale štěstí, poslední jogurt. Nesnáším
přípravu jídla, byť je to jen uříznutí chleba a
namazat ho, taková otrava a ztráta času. Proto jsem byl rád za ten poslední jogurt. Vracím
se zpět. Nastavuji budík na mobilu a tímto
začíná moje relaxační půlhodinka. Po delší
době jsem si uvědomil, že ta půl hodinka je
nějak dlouhá. Vyskakuju z postele a venku je
skoro tma. Už jsem měl dávno odcházet na
trénink! Mobile, proč si mě nevzbudil? Je vypnutý. Cože? Zapínám ho. Po delší době mě
vítá na obrazovce velký nápis Sony a melo-

die, kterou opravdu nesnáším. Pak obrazovka náhle zčerná a dál nic. Zkouším to znovu.
Nefunguje. Tenhle pocit znám, už se mi to
jednou stalo. Nejdřív je tu vztek. Proč ten
krám zase nefunguje? Po několika minutách
vzteku se to střídá s beznadějí, ale to už se nacházím na autobusové zastávce. Pospíchám
na trénink a nevím kolik je hodin. Nevím, za
jak dlouho mi pojede autobus, nebo jestli tam
budu včas. To je opravdová beznaděj. Dal
bych všechno za tu otravnou melodii, teď by
to pro mě byl ten nejkrásnější zvuk na světě.
Nemůžu si ani pustit písničky před spaním,
nebo si zahrát nějakou hru. Telefon je teď v
opravě a mě nezbývá nic jiného, než dva dny
čekat. A během těch dvou dnů jsem si uvědomil, že jsem trochu na mobilu závislý. Teď
si asi říkáte, že vy takoví nejste, ale zkuste si
být dva dny bez mobilu, počítače nebo internetu a uvidíte.
Jakub Zdeněk

Problémové oblasti světa
Dalším ze seminářů výhradně jen pro
4. ročník jsou ,,Problémové oblasti světa”.
Ze semináře jako takového se maturovat
nedá, ale pomůže s pár otázkami k hlavnímu
předmětu Geografie.
Šéfem ,,problémovek’’ je pan profesor Jelen, ovšem tento rok se o učení podělil s novou paní prof. Hellebrandovou, která svou
úlohu zvládá velice zodpovědně.
Výuka probíhá formou prezentací, takže
pokud vaší nejoblíbenější činností není psaní
výpisků, budete nadšeni, jelikož každá pre

zentace se po rozebrání při hodině, dává na
školní web, navíc každá nová poznámka
k tématu je podnětem k diskusi.
Tento seminář je jeden z nejaktuálnějších,
které naše škola nabízí a to díky neustálému
dění ve světě. Přispívá také k všeobecnému
přehledu studentů, kteří si na každou hodinu připravují aktualitu - událost, která se za
uplynulý týden udála a pro své spolužáky ji
na začátku hodiny prezentují.
Kája Chládková
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Zákusky nejen na Vánoce
Jak už to tak bývá, tak žádná rodina neslaví Vánoce úplně stejně. Moje rodina patří k těm,
které slaví Vánoce méně tradičně. Především to znamená, že pečeme respektive nepečeme
úplně tradiční cukroví. Především z důvodu všetečných malých dětí a ještě všetečnějšího kocoura, který většinou vydá tak za deset dětí, se u nás trouba zapíná ne tak často, na poslední
chvíli a pokud možno v noci, za absence všetečného obyvatelstva. Doma jsme si proto navykli
péct všechno možné, zvlášť takové zákusky, na které jsme měli zrovna chuť. Takové, co nevyžadovali žádné uležení a dlouhé přípravy a byly hotové coby dup. A přiznejme si to, snědené
jsou zrovna tak rychle. O dva naše tradiční nevánoční recepty vhodné pro jakoukoliv chvíli se
s vámi podělím a to konkrétně s Margot řezy a italským Tiramisu (i s českými surovinami).

Margotové řezy
Ingredience na těsto:

Ingredience na polevu:

• 1 Na jemno nastrouhaná velká tyčinka
Margot (Tip: za studena se strouhá lépe)
• ½ l polohrubé mouky
• 1 celý prášek do pečiva
• 1 Vanilkový cukr
• ¼ l cukru
• 2 vejce
• 2 lžíce oleje
• ¼ l mléka nebo šlehačky
• 2 -3 lžíce holandského kakaa
• + trochu rumu nebo rumového aroma
na dochucení

• 200g másla
• 200g cukru moučka
• 3 lžíce holandského kakaa
• +/- 1 lžíce rumu nebo rumového aroma
• Trochu mléka na dochucení

Těsto:
Všechny sypké ingredience postupně
smícháme a poté přidáváme postupně ty tekuté. Mícháme, dokud se vše krásně nespojí.
Těsto by mělo být řídké podobně jako těsto na perník. Vzniklé těsto přelijeme na vymazaný a vysypaný plech. Plech vložíme do
předehřáté trouby a pečeme +/-25min.

Poleva:
Všechny ingredience rozehřejeme v kastrůlku na plotně a mícháme, dokud se vše nespojí.Polovu naléváme na ještě teplou buchtu,
aby se poleva trochu vsákla do těsta.
Tip: poleva posypaná strouhaným kokosem
chuť řezů výborně podpoří
Poté už necháme řezy jen vychladnout
a můžeme konzumovat.

25 - 30 min
200°C
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zdroj obrázku: http://www.mimibazar.sk/recept.php?id=19510&user=42822

Tiramisu

Ingredience:

Postup:

• 3 Vajíčka (žloutky a bílky zvlášť)
• 100g cukru
• 1 vanilkový cukr
• 500g mascarpone (můžete podvádět
s pomazánkovým máslem, nebo kysanou
smetanou)
• Cukrářské piškoty
• Amareto (mandlový likér)
• Silnou kávu
• Holandské kakao

Připravíme si nádobu a metly na sníh a dáme
je chladit do lednice. Také si připravíme silnou kávu a necháme jí vedle trochu zchladit. Všechny vajíčka si rozklepneme a z vlášť
dáme žloutek a bílek. Žloutky s cukrem
našleháme, dokud směs nezesvětlá (přibližně
10min). Poté přidáváme mascaropne (nebo
náhradu) a zašleháme to do směsi. Mezitím,
co se směs šlehá, si vyndáme předem zchlazené metly s nádobou, kde vyšleháme z bílků
sníh. Poté sníh opatrně vmícháme do směsi
(nešlehat!). Poté co káva vystydne, můžeme
do ní přidat trochu Amareta (mandlový likér).
Pak už jen stačí vytáhnout si formu a začít do
ní skládat piškoty namočené pocukrovanou
stranou v kávě. Postupně střídáme vrstvy.
Vrstva piškotů a na to vrstva krému. Poslední
vrstva by měla být právě ta s krémem, kterou
nakonec posypeme holandským kakaem.
Hana Al-Jamal

zdroj obrázku: http://bethdunham.ca/updatesnews/2014/1/25/tiramisu

Podzim
Pro někoho je to jen roční období, ale pro
někoho znamená podzim mnohem více.
Spousta barev, listí, ta příroda kolem. Je to
prostě nádhera. Nejlepší ze všeho je to, když
jsou krásné slunečné dny, kdy ještě víc vyniknou ty nádherné barvy podzimu. Opak
ale je, když jsou ty podzimní ponuré dny,
to je každý unavený, znuděný, panuje pochmurná nálada, ale i toto k podzimu patří.
S podzimem také přichází nálet fotek na instagram, lidé píší, jak milují podzim, podzimu se prostě jeho krása a fotogeničnost nedá
zapřít. Zvláštní je, že podzim na spousty lidí

působí vánoční atmosférou. No ano, kdo by
se netěšil na Vánoce? Lidé prostě vánoční
atmosféru zbožňují, tak proč ji nemít už na
podzim. Navíc na každém rohu na ně koukají vánočně vyzdobené obchody, v každém
regálu adventní kalendáře a čokoládový Santa. Většina lidí propadne vánoční náladou už
na podzim a ani si třeba nevšimli, že nějaký
ten podzim vůbec byl. Ale možná by si měli
uvědomit, že je ještě stále podzim a měli by
si vychutnávat jeho poslední část plnými
doušky, protože čas rychle utíká a Vánoce už
nám téměř klepou na dveře.
Marie Zábranská
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Sportovní rubrika říjen - listopad
Ragby

Největší sportovní akcí tohoto roku bylo
bezpochyby MS Ragby konané 18.9-31.10
v Anglii. Šlo o 8. ročník, kterého se zúčastnilo celkem 20 nejlepších týmů světa.
O tom, že mezi jasné favority patří Jiho
afričané a Nový Zéland, snad ani nikdo ne
pochyboval, vždyť od finále minulého MS
Novozélanďané prohráli jen tři z 54 zápasů,
ale který další tým by mohl být schopen napadnout nadvládu těchto dvou celků?
Z celkem 8 evropských týmů se do čtvrtfinále
probojovaly celkem 4 i polovina účastníků
play-off, což dávalo, Evropě vysoké šance
na úspěch. Jak ovšem naznačil i nepostup ze
skupiny domácí Anglie, štěstí se ukázalo být
s jižnějšími týmy turnaje, přesněji s Argentinou, Austrálií, JAR a Novým Zélandem,
který deklasoval Francii skórem 62:13.
Po semifinálových prohrách si boj o třetí
místo rozdali Argentinci s Jihoafričany, kteří
zápas ovládli o 11 bodů před zástupci la
tinskoamerického kontinentu a finálová bitva
se rozhodovala mezi novozélandskými ,,All
Blacks’’ a Austrálií.
Byl to krásný a otevřený zápas, ve kterém
padlo celkem 51 bodů, což je nejvíce ve
finálové historii.
Ovšem zlato si může odvést pouze jeden,
a tím se už po třetí stal tým Nového Zélandu, který v poměru 34:17 obhájil svůj titul
z minulého MS.

Tenis

Co je fiasko v Pekingu a ,,pouze’’ druhé místo P. Kvitové na Turnaji mistryň, proti obhajobě titulu a celkově 4. výhře za posledních
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5 let (2011, 2012, 2014, 2015) ve Fed Cupunejvětší každoročně pořádané kolektivní
události v ženském sportu?
Základními pilíři české výhry byly hráčky:
Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Barbora
Strýcová a Lucie Šafářová, která bohužel do
finálového dění, kvůli zánětu šlach, nenastoupila. Stejně jako v roce 2011 Češky nastoupily do finálové bitvy proti Ruskám a se
stejným konečným výsledkem 3:2 na zápasy,
kdy musely otáčet nepříjemný stav 1:2 je
i porazily.
No a jaké může být lepší zakončení sezóny
než vítězství v týmové soutěži, před úplně
vyprodanou domácí halou a 2,5 mil. fanoušků
u obrazovek.

Hokej

Podaří se Chicagu obhájit loňské vítězství?
Dovede Jágr ,,svoji“ mladou Floridu do playoff?
Jak dobře si hráči zvyknou na nový formát
prodloužení (3 proti 3)? A bude opět Voráček
útočit na Art Ross Trophy?
Ano, přesně tak, v noci ze 7. na 8. říjen odstartoval tolik očekávaný 98. ročník nej
prestižnější hokejové soutěže NHL, ve
které samozřejmě i po 25 letech nebude
chybět největší česká hvězda, žijící legenda
a hokejový bůh Jaromír Jágr, spolu s dalšími
českými zástupci v čele s Voráčkem, Hu
dlerem, Plekancem, Hertlem, Krejčím,
Michálkem, Pavelcem, Mrázkem a spoustou
dalších výborných českých hokejistů, kteří
se budou za své kluby rvát o tu nejcennější
hokejovou trofej- Stanley Cup.
Kája Chládková

Filmy na Vánoce
Vánoce patří mezi nejkrásnější části roku.
Skořice, stromečky, koledy, sníh… A k té
hle atmosféře podle mě patří i vánoční filmy!
Komedie, sem, tam romantika…

lických Vánocích najednou začne všechno vycházet, to je super. A je to i něco pro
fanoušky Thomase Sangstera. I když tu hraje
asi desetileté dítě.

STŘIHORUKÝ EDWARD
Kdo neviděl tenhle film, měl by to napravit.
Podle mého názoru není kombinace Burton
a Johny Depp nikdy chyba! A pamatujete si
na článek o gothicích a na frontmana kapely
The Cure? Účes Edwarda byl inspirován podle toho jeho!

HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
Tak jo, hlavně mi nenadávejte za můj výběr,
ale Harry je prostě klasika. A když se nám
tady objevuje krásný vánoční ples, tak jsem
ho nemohla vynechat. Samozřejmě neuškodí,
když se kouknete i na předchozí a následující
díly.

UKRADENÉ VÁNOCE TIMA BURTONA
Hned druhý film od stejného režiséra. Jenže
nemůžete si stěžovat, jeho talent se prostě
nezapře, takže ho tu musím zmínit vícekrát.
Animovaný film, spíše muzikál se někomu
může zdát jako hloupost pro děti, ale podle
mě si na tomhle filmu ve finále každý najde
svoje. Minimálně oblíbenou písničku.

POLÁRNÍ EXPRES
Nápad toho filmu je strašně hezký a možná
jsem dětinská, ale to jak Hanks o tom filmu
mluví je už samo o sobě taky krásné. Kolik
toho pro něj znamená a tak, a když se po tom
na ten film podíváte, tak to je jako by vám to
vyprávěl on sám. Což v podstatě dělá.

LÁSKA NEBESKÁ
Romantická komedie. Mě to popravdě chvilku trvalo, ale po nějaké době jsem si tenhle
film oblíbila. Hodně jsem o tom přemýšlela
a dospěla jsem k otázce; kdo nemá rád klišé?
Přece klišé by nebylo klišé, kdyby nebylo tak
populární, ne? Takže film, kde všem o idy-

GRINCH
Nesmím samozřejmě zapomenout ani na naší
zelenou klasiku. Co by to bylo za Vánoce bez
našeho otravného kamaráda Grinche, že? Co
k tomu dodat? Jen to, že tenhle příběh už se
přes každé Vánoce nese hodně dlouho a ještě
hodně dlouho to bude pokračovat.
Jeehye Rim Song

zdroj obrázku: http://christmas-specials.wikia.com/wiki/How_the_Grinch_Stole_Christmas_(2000)
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ZA 10 LET ZÁBAVOU PŘES 10
MILIONŮ KČ NA CHARITU
Slyšeli jste už o sportovním týmu, který je
složený z osobností kulturního a sportovního
života, Real Top Praha? Pokud ne, přinášíme
Vám exkluzivní rozhovor s Alexandrem
Smitou, který v květnu 2005 založil občanské sdružení Real Top Praha. Do rozhovoru
se zapojil i Leoš Noha.
Jak Tě napadlo založit Real Top Praha
nebo co Tě k tomu vedlo?
To vzniklo více méně náhodou, protože jsme
byli parta kluků, který jsme chodili hrát fotbálek, myslím, že to bylo do Stodůlek, je to
asi tak 15 let, chodila tam i parta z divadelMíša Dlouhý, Ivan Trojan, Ondra Vetchý
a další, mlátili jsme se tam mezi sebou asi
5 let, v dešti, ve sněhu, pořád.. Tak jsme si
říkali, že by byla škoda tenhle potenciál nechat úplně ladem, a že bychom mohli takhle
jezdit a společně pomáhat druhým, protože
na tyhle lidi bude vždycky někdo zvědavý.
Kdo se účastní pravidelně?
Základ je tak do 20 lidí. Je to určitě Míra
Bosák, Láďa Hampl, Leoš Noha, Kuba
Štáfek, Petr Vondráček, David Suchařípa,
Radek Sňozík. Ale celkově asi 100 členů. Je
tam taky spousta fotbalistů, kteří jsou ještě
aktivní, takže ti stihnou třeba 1, 2 fotbaly za
rok, protože mají krátké dovolené.
Kam jdou vybrané peníze?
Je to různý. Na začátku nám to bylo celkem
jedno, hlavně jsme si chtěli zahrát fotbal, ale
postupem času jsme zjišťovali, že třeba ně
které peníze nešly tam, kam měly, takže jsme
to začali dělat adresně. Staráme se v podstatě
o 3, 4 děti pravidelně každý rok. A ono se
14

to pak nabaluje samo. Rodiče dětí se spolu
potkávají v léčebnách, tráví tam hodně času,
povídají si a pak se na nás obrací další a další
rodiče. Ale neděláme jen pro děti, je to třeba
20, 30 oblastí.
Kolik se v průměru vybere peněz za jednu
akci?
Čím jsme starší, tak jsme tu hranici trochu
posunuli. Chceme vybírat minimálně 50 tisíc
za akci, což se nám daří úplně s přehledem.
Ty akce jsou různé, ale nejvíc se dělalo třeba
okolo 800 tisíc, 500 tisíc a tak. Ale jinak ten
průměr, ta cena za utkání, je tak těch 50 tisíc.
Jak často se akce pořádají?
Nejvíc se jezdí přes léto, ale za rok stihneme
objet zhruba 20 akcí a k tomu děláme zimní
turnaj na Spartě, kde máme dalších 10 zápasů.
Dostávají hráči něco za účast?
Ne. My jsme právě jediný tým celebrit, který
všechny peníze dává na charitu. Jediný, co
kluci dostanou, tak je nějaký párek po zápase,
případně když je to někde dál, tak cestovné.
Převažují výhry nebo prohry?
Jednoznačně výhry. Ale opravdu jako hodně.
Když prohrajeme, tak třeba jednou za rok.
(Leoš: To nemůžeme, protože pak je Bosák
naštvaný.)
No jasně, máme tam typy, který prohry
vyloženě nesnáší, jako Ivan Trojan, Míra
Bosák, takže to potom v kabině slízneme. Ale
většinou vyhráváme. Ale je to i tím, že s námi
chodí i bývalí fotbalisti, kteří samozřejmě tu
kvalitu vesnických kluků převyšují několikrát. Takže když tam máme 2,3 kluky typu

Jirka Jarošík nebo Marek Jankulovski, tak
potom se to vyhrává líp.

menší nedostatky v této profesi a myslím, že
se k tomu ještě vrátíme.

Kdo je tahoun týmu?
Tahoun byl vždycky Ivan Trojan. Nebo spíš
hecíř, takový samozvaný kapitán, my jsme si
ho jakoby zvolili, vždycky byl nejvíc slyšet,
ale tím, že má dlouhodobě problémy s kyčlí,
tak největší tahoun je asi Míra Bosák, protože
jako jediný z nás neutíká ze stopera, má nej
větší zodpovědnost a jezdí skoro na každou
akci.

Pamatuješ vyloženě nepovedené akce?
Musím zaklepat, po sportovní stránce jedna.
To bylo proti výběru lékařů, kteří se připravovali na mistrovství světa doktorů v Brazílii,
kde teda skončili stříbrní. Výborný tým, ale
s námi to pojali jako přípravu a všichni jsme
odtamtud jeli neuvěřitelně rozkopaní, hrozně
pršelo, přišlo málo lidí, bláto, skluzy a kluci doktorský si to nenechali vymluvit. I když
jsem jim o poločase promluvil do duše a slíbili mi, že to bude jiný, tak to bylo možná ještě
horší. A pak ještě další dvě akce. Ta první, to
bylo Mádl tým, což je teď už super, minule
bylo 4 a půl tisíce lidí. Ale poprvé jsme to
hráli na hlavním hřišti v Budějovicích a přišlo tam asi 200 lidí, takže katastrofa. Mádlík
to neměl podchycený, myslel, že přijde hodně lidí, takže jsme na charitu vybrali asi
1 900 Kč. A pak jednou za těch 10 let se nám
stalo, že jsme nedali tým dohromady, takže
jsme to museli zrušit.

Kdo nejvíc skóruje?
Nejvíc gólů dává asi Jakub Štáfek. To je daný
zase věkem. Je mu teprve 24 let, absolutně
nejmladší z nás, hraje asi třetí, čtvrtou sezónu.
(Leoš: Taky je nejrychlejší.)
Jo, nejrychlejší je. Ale jinak tam máme spoustu dobrých fotbalistů.
(Leoš: Třeba já.)
Leoš Noha v útoku, Láďa Hampl je
taky výborný fotbalista, David Novotný
z Řeznického divadla, David Suchařípa umí
hrát fotbal. Dá se říct, že kdo hraje, tak umí.
Pořádáte i jiné akce, než fotbalové?
Jojo, my se nebojíme tak nějak ničeho.
Občas si zahrajeme florbal, softbal, hráli jsme plážový fotbal, plážový volejbal.
Dokonce vznikla i myšlenka, že bychom
zkusili ragby. Příští rok oslovíme nějaký ženský tým a zkusíme si to. A ještě kdysi jsme
dělali koncerty a možná se k tomu vrátíme,
protože tam máme spoustu zpěváků, kteří
jsou ochotní zadarmo zazpívat. Ty koncerty
byly hodně povedený. Pak jedna akce úplně mimo sport, tady na Hajnovce. Měli jsme
za úkol roznášet hostům většinou piva nebo
pití, protože talíře moc neumíme a Hajnovka
nám potom věnovala 50 tisíc, který jsme dali
Klokánku. Myslím, že to byl podařený večer,
protože lidi se bavili, tolerovali i nějaké naše

Kolik lidí v průměru chodí na akce?
(Leoš: Čím dál od Prahy, tím víc.)
Přesně tak, Praha je úplně zakletá. Teď
o víkendu jsme se o tom přesvědčili na Mikulášskym turnaji pro Klokánka. Perfektní
obsazení- Real, TV Nova a spoustu dalších
fotbalistů- Marek Jankulovski, Patrik Berger.
A kromě rodiny a přátel hráčů byla v podstatě prázdná hala. A co se týká návštěvy,
tak máme špatnou zkušenost i s memoriálem
Lukáše Přibyla. Děláme to pro lidi a pak nás
mrzí, že přijde pár stovek lidí.
(Leoš: Hlavně když je to ještě spojený s tou
charitou, tak je to takový smutný.)
Naopak které akce bys vyzdvihnul?
Super je Mádl tým, jak jsem říkal, což je
turnaj mezi vesnicemi, takové hřiště v poli,
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kam přijde 4 tisíce lidí, prostě úžasný. Skvělá
akce je u Ivana Trojana v Krchlebech, kde
každý rok slavíme jeho narozeniny, v rámci
toho hrajeme fotbálek. Jezdíme tam už asi 12
let a stále to ty lidi baví a vždycky přijdou.
Nově dva roky jezdíme za Vojtou Dykem do
Vacova, taky malinká vesnička na jihu Čech.
Tam je taky úplně narváno, že se víc lidí ani
nevejde.
Tvoje další akce, plány, cíle do budoucna?
Dá se říct, že je to pořád tak nějak dokola.
Máme hodně akcí, které se opakují každý

rok. Ale můj takový sen by bylo uspořádat
mistrovství Evropy umělců a bývalých fotbalistů. Na to jsou už potřeba velký peníze,
ale nevzdávám se toho. Mám kamarády ze
zahraničí, takže i přes ně to zkouším různě
domluvit.
Chtěl bys něco doplnit, vzkázat čtenářům?
Aby se lidi v Praze trošku zamysleli, občas
přišli, podpořili takovou věc a sami se pobavili, protože my to děláme pro lidi, ne pro sebe.
Aneta Procházková

zdroj obrázku: https://www.facebook.com/RealTopPraha/photos_stream?__mref=message

Na složení záleží!
Máte rádi brambůrky nebo sladké sušenky?
A čtete si při jejich koupi složení? Možná by
ste měli začít. Je to k nevíře, ale jen takovou
maličkostí, jako je věnování pozornosti ole
jům v některých potravinách, může pomoc
zachránit naší planetu. Problémem je palmový olej. Když se to takhle řekne, tak to zní
hrozně přírodně, zdravě a ekologicky, ovšem
opak je pravdou. Pokusím se vysvětlit proč.
Palmy se pěstují na plantážích, většinou
v Indonésii, na Borneu apod. Ale je tu otázka: Kde vzít na plantáže místo? Tuto otázku
společnosti zabývající se výrobou palmového
oleje hravě vyřešili, ovšem tím nejodporněj
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ším možným způsobem, a to vypalováním
deštných pralesů. Získá se tím prostor pro
plantáže, které nepotřebujeme, protože
můžeme používat i jiné oleje (slunečnicový,
řepkový, kukuřičný, kokosový, …) a ztratí
se tím také něco naprosto nenahraditelného.
Deštné pralesy jsou pro celý svět zásobárna
vody, kyslíku a také přirozené prostředí mnoha živočichů, kteří se kvůli palmovému oleji
ocitají na pokraji vyhynutí. Asi nejohroženějším druhem vinou palmového oleje je orangutan. Stojí za zmínění, že slovo orangutan
znamená v překladu z Malajštiny „lesní muž“.
No a řekněte, muži byste ublížili? Nejhorší

na ale tom je, že tím ubližujeme i sami sobě.
Pokud to takhle půjde dál, tak z naší planety nezbude nic než jedna ohromná poušť bez
života. Možná si teď říkáte, že se to spraví,
že se palmové plantáže brzo zruší a vysadí se
tam místo nich krásné, přírodě přínosné stromy. Bohužel to takhle jednoduché není. Palma olejná je totiž mimořádně agresivní, půdu
zcela zlikviduje, takže se na místě palmových
plantáží nebude dařit žádné jiné rostlině. No
a jak tak jak už to u polí bývá, tak se i na
palmy používají všelijaká chemická hnojiva
a postřiky proti škůdcům, což je samo o sobě
dost velkým celosvětovým problémem.
Snad se mi podařilo objasnit vám, jak moc
je složení důležité a budete mu věnovat větší
pozornost. Netýká se to ale jen potravin,

dávejte si pozor i na kosmetiku. Nejčastěji se palmový olej vyskytuje v čokoládách,
sladkých (ale i slaných) sušenkách, chipsech,
křupkách a spol., ale třeba i v müsli nebo
v pečivu. Doufám, že jsem upozornila na
něco dostatečně znepokojivého a třeba se
opravdu začnete palmovému oleji vyhýbat.
Nebojte se, dá se najít i spousta potravin bez
něj! A pozor: někdy je ve složení uveden třeba palmojádrový olej nebo palmový tuk, ale
pořád je to stejně zkázonosné.
Pokud se chcete dozvědět víc, navštivte tuto
stránku!
http://stoppalmovemuoleji.cz/bspo.php
P. S.: Pozor na školní automat!
Mari Müllerová

Subkultury část č. 1 – GOTHS
Specifická hudba, styl oblékání, šperky, záliba ve smrti a ve věcech, které s ní souvisejí.
Tohle jsou body, které obecně charakterizují
Goth subkulturu.
Gothici se vyvinuli z Punkové subkultury
v druhé polovině dvacátého století. Zprvu
opovrhovaný styl se postupně začal šířit mezi
mládeží, která se chtěla něčím odlišit. Co se
týče gothické módy, je fakt, že se nijak přesně
definovat nedá, ale hlavními poznávacími
znameními jsou často korzety, roztrhané silonky, řasené sukně, dlouhé šaty, oblečení
z různých historických období jako např.
zviktoriánské doby, gotiky, ale i renesance.
Všechno je většinou laděno do temného odstínu, nejčastěji černé. Piercingy a tetování
také nesmí chybět. A můj osobní poznatek?
Většina gothicků co znám, (dobře, zas tolik
jich neznám, ale je to zajímavé) má ofinu
a jsou šíleně vysocí.
Hudba? Gothici nemusí poslouhat jenom
chorály. Vzhledem k tomu, že je to odnož

punku, tak se kolem toho točí i hudba. Got
hic rock, post-punk, všechny možné druhy
wave, např. Darkwave apod. Mezi jedny
z nejznámějších post-punkových kapel patří
např. The Cure, která shodou okolností brzo
bude vystupovat v Praze. Dále třeba Joy Division, Alien Sex Fied nebo třeba Bauhaus.
Hřbitovy, smrt, černá barva. Další věci,
které lidi napadnou, když se řekne ‚gothic‘.
Někomu to dokonce přijde jako zvrhlost…
Ale pravdou je, že spousta gothiků je
věřících, chodí do kostela a se Satanem se
opravdu spolčit nesnaží. Ani pověsti o tom,
jak je Goth subkultura rasistická a obecně
nenávistná nejsou pravdivé. Samozřejmě, že
to záleží na konkrétních lidech, ale obecně
je to velmi tolerantní subkultura. A to i vůči
transgender lidem, (kteří se zde také často
objevují) nebo homosexuálům atp.
Takže jaké z toho plyne ponaučení? Gothici
jsou jenom obyčejní lidé, kteří poslouchají
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stejnou hudbu a mají podobný styl. Mohou to
být křesťané, ateisté, nebo vyznávat jakékoli
jiné náboženství. Mohou být veselí a smát se
vtipům, nemusí jen nosit masku bez emocí.

Ta nejdůležitější věc, která je, spojuje je hudba. Často se věnují umění, rádi čtou.
Obvykle ti kdo soudí jen podle vzhledu, neví,
o jaké zajímavé lidi přichází.
Jeehye Rim Song

Je papír jen přežitek?
Stála jsem v Luxoru – v království knih –
a říkala jsem si, co se všemi těmi svazky bude.
Některé z nich určitě najdou svůj domov
v rukou čtenáře. Co ale s tím zbytkem, co se
s ním stane? Vždyť přece není možné tolik
knih někdy vyprodat, nebo ano? Hledím na
svou chudou poličku, která je převážně zaplněna různými sešity a notesy, než knihami.
Pokud jsou knihovny lidí poloprázdné tak
jako ta moje, nedivím se, že jsou knihkupe
ctví přeplněná. Čím to ale je? Myslím, že zde
hraje nemalou roli internet a možnost přečíst
si mnoho děl online, stejně tak jako čtečky.
Nehledě na to, že knihy přeci jen nejsou
levnou záležitostí, což jako nevydělávající
student velice pociťuji. Jsem tak odkázaná na
to, že nějakou pěknou knihu dostanu k narozeninám či Vánocům nebo si po škole musím
udělat výpravu do knihovny. Tak jako tak
je pro mě mnohem příjemnější držet v ruce
opravdovou knihu, než muset luštit písmenka
ze zářícího monitoru počítače.
Ještě na větším ústupu než knihy vnímám
noviny. Kolik lidí jde každé ráno do trafiky,
koupí si výtisk nějakého deníku a cestou do
školy či práce si jej přečtou od A do Z? My
slím, že jich mnoho nebude. Opět je zde na
vině internet, kde je dostupnost zpráv všeho druhu mnohem snazší. Stačí kliknout na
pár ikon a informace z celého světa člověka
rázem obklopí jako bublina, že ani pořádně
nevnímá, jestli zrovna jede tramvají, sedí
v kavárně nebo v čekárně u doktora.
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Počítače, mobily, tablety a čtečky nahrazují (nebo už nahradily?) papír, ať už se jedná
o knihy, noviny nebo cokoliv jiného. Kdo
dnes používá opravdovou mapu místo GPS?
Kolik studentů otevře slovník místo internetového překladače?
Moc dobře vím, jak je o mnoho snazší pracovat s elektronickými médii, než něco pracně
hledat v encyklopediích a odborné literatuře.
Už si nedovedu představit, že bych musela
kvůli každé jednotlivé prezentaci, eseji nebo
úkolu do školy běžet do knihovny a shánět
zdrojové materiály. Mé čtyřleté studium na
gymnáziu by se protáhlo minimálně dvoj
násobně.
Na druhou stranu si ale myslím, že kniha
je prostě kniha a žádná internetová stránka
nenahradí pocit při jejím listování. V internetovém prohlížeči si nemůžete podtrhávat
myšlenky, které vás nejvíce zaujaly. Ne
stane se vám, že si při pohledu na stránku,
kde jste udělali skvrnu kávou, vzpomenete
na podzimní odpoledne, které jste s danou
knihou strávili.
A tak si myslím, že bychom papíru – knihám,
novinám, časopisům atd. měli věnovat
alespoň stejnou pozornost, jako věnujeme
sezení u počítače nebo hledění do mobilu.
Knihy mají totiž na rozdíl od elektroniky
svou osobitou atmosféru, příběh, charakter…
možná by se dalo říci duši.
Lucie Krejzlová

Mary Sue
Pokud jste spisovatelem nebo scénáristou, tak
vám mohu potvrdit, že vaší noční můrou je
právě Mary Sue. Dokonce i pro čtenáře nebo
diváka je Mary Sue učiněnou noční můrou,
která způsobí debakl jakéhokoliv trháku.
Také vám mohu potvrdit, že každý z nás
alespoň jednou za život už nějakou tu Mary
Sue dokonce vytvořili a také ji rychle scho
val do nejtemnějších hlubin literatury. A kdo,
že to tedy Mary Sue je? Je to postava, která
je často odsuzovaná především pro její nedomyšlený a celkem ubohý charakter, a pro její
dokonalou nereálnost. Mary Sue je obvykle
ženská fiktivní postava. V mužském případě
se takováto postava nazývá Marty nebo Gary
Stu. Tento termín se v současnosti zakořenil
zejména ve fikci, kde původně také vznikl.
Termín byl poprvé užitý někdy kolem roku
1970 v satirické fanfiction na Star trek. To
nám pořád moc neřeklo. Půjdeme na to tedy
hezky zlehka. Měli jste někdy pocit, že vidíte
postavu, tak strašně dokonalou a tak strašně
otravnou, že jste si říkali, že někdo takový
snad nemůže existovat v žádné možné rea
litě? Pokud vaše odpověď zní ano, tak vám
gratuluju, narazili jste na naši milou Mary
Sue. A jak ji vlastně poznáme? To je velice
jednoduché. Většinou se jedná o postavu vytvořenou ne moc zkušeným nebo začínajícím
autorem, ale klidně se to může stát i tomu
zběhlému. Většinou se jedná o autorovu
sebeprojekci do jeho hlavního charakteru.
Mary Sue je absolutně dokonale vytvořená
postava. Jedná se buď o autora samotného,
nebo o přání, jak by si autor přál vypadat
nebo se chovat. Autor se tak urputně snaží
o vytvoření naprosto perfektní a uvěřitelné
postavy pro své veledílo až vytvoří zcela nerealistický odraz a docílí naprostého opaku.
Spousta takových postav má dokonalé vlastnosti, které si všichni přejeme. Zároveň jsou

většinou patetické a ukňourané postavy, která
jsou zároveň takovými outsidery s naprosto tragickou minulostí. Je to holka odvedle,
která vás ničím nepřekvapí Je krásná, chytrá,
hodná, naivní, odvážná no a když jí ještě
přidáte nějaké ty neobvyklé rysy a jméno
jako třeba Geraldina, tak máte vyhráno…
bude to prostě „ta dokonalá holka“. Jedinou
její vadou na kráse je fakt, že to nikdo jiný
nevidí. Samozřejmě jen do té doby dokud jí
nepřijede vysvobodit její princ na bílém koni
a oni spolu neodjedou do západu slunce,
nebo dokud Geraldina nebude statečně čelit
všem nástrahám a sama nezachrání celé město, zemi nebo dokonce celou planetu. Je to
totiž hrdinka. Jako notoricky známý příklad
vám dávám hlavní hrdinku Stmívání Isabelu
Swan nebo třeba také Harry Potter. Existuje
dokonce i specifické rozdělení Mary Sue na
několik typů např:
Victim Sue: se jeví jako naprosto ufňukaná,
slabošská, ubohá a většinou zcela patetická
ženská postava, která vypadá, že neumí dělat
nic jiného než brečet a dostávat se do trapasů
a potíží, ze kterých jí musí neustále zachraňovat její vyvolený. Tato MS má sklony se podceňovat a trpí sebemrskačstvím. Většinou je
obětí nejapných žertů a posměšků okolí ačkoliv si většinou myslí, že je naprosto normální nebo lepší než ostatní. Tahle Sue jen sedí
na svém královském pozadí a fňuká, dokud
jí její krasoň nepřijede zachránit a přesvědčit
o tom jak je krásná a lepší než všechny ostatní dívky, které zná.
Misfit Sue: To zahrnuje všechny, které jsou
považovány za geeky, nerdy a šprty apod.
Tyto Sue jsou obvykle takové ty ztracená
existence. Obvykle ze začátku nevypadají jako bohyně, ale nakonec se najde v díle
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postava, která uvidí potenciál naší Sue. Z šedé
myšky tu bohyni vytvoří a z dívky se okamžitě
stává magnet na kluky a končí získáním toho
nejlepšího. Tato sekce Sue zahrnuje spoustu
typů. Také takové ty ufňukané děvčata, které
jen hořekují nad tím co jim rodiče zakázali
a že to není fér. Obvykle se jedná o velmi
chytré dívky s nějakým speciálním talentem.
Bojovnice Sue: je to obvykle dost nepříjemná
a velmi hlasitá postava, která je samozřejmě
vynikajícím bojovníkem. Její minulost obvykle doprovází nějaká tragická událost, díky
které byla donucená stát se bojovnicí, aby
mohla porazit všechny zlé postavy svými
úžasnými schopnostmi a nastolit dobro a mír.

A co vy? Vytvořili jste někdy také takovou
celkem milou, ale absolutně nesnesitelnou
Mary Sue nebo Gyryho Stu? Pokud se o tom
chcete přesvědčit, tak na internetu je spousta webových stránek, kde si dokonce můžete
udělat test, jestli vaše blonďatá, modrooká,
dobrosrdečná a trochu přitroublá Scarlet,
která je sirotek, protože její rodiče se ztratili
na výpravné expedici na Severním pólu
a celá školy jí nemá ráda, protože hlavní
roztleskávačce upustila kafe na její oblíbené
šaty a vyhlásila ji za úhlavního nepřítele, ale
Scarlet přes všechny rány osudu zvládá život
s úsměvem a sní o školní fotbalové hvězdě,
která si ji snad jednoho dne všimne, přece
jenom není tak „trochu Mary Sue“.
Hana Al-Jamal

The Destiny of Scientific Man
Yesterday we were apes, today we are humans and tomorrow, tomorrow we will be
gods. This is the promise of science. What
we once worshiped we shall now become.
There are those who say progress should be
halted, that too much of nature has been revealed already. That will not happen. We want
to know, we want to understand and we want
to control and nothing can stop us. The future
will come. A boy will throw a rock, a man
will drop an atom bomb, and a god will set
the world on fire. What would happen they
ask themselves? There is always one, who
cannot help trying. We are children playing
with fire. We will burn ourselves many times
if the flames do not consume us.
We humans want one thing: to make our
dreams a reality. That is the motivation of
every single human being, who ever lived on
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this Earth. We imagine something we want,
something we don’t have and we drag ourselves through hell to get it. That is what lies
at our core, what makes us human. A machine
does not dream, neither does an animal, it is
a machine too, only it is controlled by genes
instead of code. We humans, we alone have
a desire for things we have not tasted before,
things we have created in our minds.
As time goes by the effort of creating the
imagined becomes less and less. Eventually
we will have closed the gap between wanting
and having completely. Wanting will mean
having. We will have the power to create and
to destroy by mere thought. That is where our
journey leads. We will not rest until we have
made ourselves into gods, or until we have
destroyed ourselves trying.
Viktor Benhart

Every language is beautiful
Today I was sitting in my Czech language
class trying to get a few sentences out of
myself and just couldn’t. Why? Because
I have a problem that my words keep getting
mixed up in my head and I lose my vocabulary quickly. Every time that I try to think
or say a word I just can’t think of it. It gets
really frustrating after some time of thinking.
This doesn’t just happen in my Czech class
it happens in my English class as well. All
that’s going through your head is the opposite
language that’s not the one you want. It’s not
like when you just came from your English
class to Spanish class and start saying words
in English instead of Spanish. It’s like when
I use Czech words in an English sentence because you can’t figure out the English one.
And why does it happen to me, because I am
a bilingual kid.
The best way I could describe what it’s like
being bilingual, is by answering the three
most common questions people ask me.
What language do you dream in?
It’s funny but I usually dream in the language I spoke, read or wrote the last. Like
for example: yesterday I was writing with
my friend in Czech after I dreamed in Czech.
I can’t say that it’s like this every time but it
happens a lot. Sometimes people ask a very
similar question like do you count in Czech
or English, that’s hard to say because I don’t
keep track. People ask a lot types of questions like these and it’s hard to say because

do you keep it down when you count math
in Czech I actually sometimes can’t even tell
the difference between the two languages..
Do you have to translate one language to
the other?
No I don’t. Why? Let’s say it like this, when
I speak a language that a just started I have
to translate. When I speak in my mother
languages it’s just like yours just two times.
It’s automatic, I don’t think about it, it’s
natural. We talk in English at home, I read
in English, write, listen as in Czech so there
is no difference. I can say that some of my
English skills are worse but you could say
that you make more mistakes in one part of
Czech than other. So there you have it.
Which language do you like more?
In my opinion this is a little unfair to ask. It’s
kind of putting me in a position that is hard to
answer. And I even can’t because it’s a blessing to know two languages and each of them
have beauty that the others ones don’t have.
It’s the way a book is written in English that
could make you cry and the way you could
describe something magically in Czech that
makes you smile. Every language has it’s
special thing that you could bring to the other. When you ask what country I’d rather live
in a say it’s hard to choose because each one
of them have something that the other one
doesn’t.
Sofia Smith
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Víte jak voní vesmír? Jako...

Hledejte:
Bageta, hladomor, hokejisté, husa, hůl, kýla, lyra, naděje, oplatka, osten, plamen, střecha,
svoboda, tlak, ucho, vodník

zdroj sudoku: http://www.icewebfilter.com/sudoku-can-advantageous-kids/
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zdroj křížovky: http://www.kampocesku.cz/clanek/8360/krizovka-ke-stazeni
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