Slovo šéfredaktora

Zpráva z redakce

Drazí čtenáři,
konec školního roku se kvapem (a přesto stále pomalu) blíží a já Vás tedy vítám u posledního čísla
GPJP times. Věřím, že nejsem jediná, pro koho je
už dost těžké soustředit se na učení. Vidina prázdnin
je tolik lákavá, že už nedokážu myslet skoro na nic
jiného. Musíme ale zatnout zuby, ukázat co v nás
ještě je a těch posledních pár dní vydržet. Nejsme
přeci padavky. :) Závěrečný čas v lavicích si můžete
zpříjemnit tímto číslem školního časopisu. Je opět
plné různorodých článků, které Vás jistě zaujmou,
poučí a pobaví. Víc nebudu prozrazovat jen se sami
přesvěčte.

Za okny učebny č. 15 se na nás vesele směje slunce
a my bychom si už všichni přáli, aby už konečně
začaly prázdniny. Ale ještě před tím jsme si dali za
předsevzetí, že vám prostě na závěr roku poslední
číslo tohoto školního roku vytvoříme, a tak jsme se
do toho dali. Chvílemi to sice vázlo a spolupráce
byla o nervy. Ale pokud v ruce držíte červnové číslo, tak se nám to přeci jen úspěšně podařilo. Současně s tvořením tohoto čísla, jsme i pořádali autogramiádu naší školní knížky „Clouds“, takže jsme
měli napilno. Pekli jsme a nakupovali všemožné
dobroty, vytvářeli pozvánky, plány a obálky na připravovanou knihu „Stars“, prostě jsme dělali vše, co
bylo potřeba, aby se našim talentovaným spisovatelům akce podařila. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem, co se na průběhu akce společně s naší redakcí
podíleli.
Závěrem bych se s vámi chtěla rozloučit a za naši
školní redakci GPJP Times popřát krásné a ničím
nerušené prázdniny. Těšíme se na vás opět v září
u dalšího vydání školních novin.
Hana Al-Jamal

Co více říct, než jen, že všem přeji nádherné prázdniny, plné nezapomenutelných zážitků a těším se až
se v září opět uvidíme.
Lucie Krejzlová
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Štěpán Čapla
Už jste měli tu příležitost poznat kytaristu kapely The Chapels, Štěpána Čaplu? Pokud jste
alespoň jednou byli na GPJP festu, tak jsme
si jisti tím, že ano. Pro ty mladší, nebo pro
vás, kteří Štěpána ještě neznáte, jsme s ním
pro vás udělali rozhovor, ve kterém se dozvíte, například jak vznikl název jejich kapely
a dokonce i jaká je Štěpánova oblíbená pizza.
Jak ses dostal k hudbě?
Celá moje rodina jsou hudebníci. Už od mala
jsem chodil do hudebky. Ze začátku jsem hrál
na tahací harmoniku a na basu, poté jsem přešel ke kytaře a teď se učím na klavír.
Jak se jmenuje vaše kapela? Řekni nám
o ní něco.
Kapela se jmenuje The Chapels. V kapele je
se mnou můj brácha a Michal, syn Kocába.
Dali jsme se dohromady kvůli projektu a tam
jsme si řekli, že v tom chceme pokračovat.
Hrajeme spolu od září, už rok. Teď s námi
hraje ještě Honza Mošna ze 3.C. Náš název
vymyslel Michal, podle našeho příjmení.
Mně a mému bratrovi se to z počátku moc
nelíbilo, ale nakonec jsme si na to zvykli a asi
nám už to tak zůstane.
Máš i jiné zájmy kromě hudby?
Mám rád sport, třeba když si jdu jen tak s klukama zakopat. Mám hodně zájmů, ale ničemu se nevěnuji tak jako hudbě.
Tvůj oblíbený zpěvák/kapela/zpěvačka?
Těch je hrozně moc. Teď asi nejvíce poslouchám Iron Maiden a Sabaton.
Máš nějakou motivaci ke hraní?
Baví mě to, je to pro mě hodně důležitý. Moje
motivace je jen, abych byl pořád lepší a lepší.

Kde všude jste hráli a co z toho bylo nejlepší?
Za tento rok jsme odehráli více než 20 koncertů po pražských klubech. Byli jsme třeba
ve Vagónu, to je jeden z těch asi nejznámějších. Pak v Modré Vopici a u Lažanských, ale
nejlepší jsou pro mě GPJP festy. To je pro mě
srdcovka. Tam jsou lidi, kteří mě znají, kteří
mě podpoří.
Budete hrát i na podzimním festu?
Určitě tam budeme hrát. A doufám, že tam
budeme hrát ještě dlouho po té, co už nebudeme studenty GPJP.
Jaká je tvoje oblíbená pizza?
Jako malý jsem si vždycky dával Margharitu. Ale teď nevím, dávám si jakoukoli, kromě
nějakých mořských plodů, ty mi nechutnají.
Ale pizzu mám rád.
Chtěl bys něco vzkázat čtenářům?
Aby poslouchali opravdovou hudbu a inspirovali se jí.
Michaela Zdeňková, Marie Zábranská
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Bez přátel to nejde
Už od pradávna člověk potřeboval přátele.
Šlo to i bez nich, ale lovení a zpracování mamuta by bylo přeci jenom o něco těžší než ve
skupině. Ve skupině je vše o něco jednodušší,
ať se jedná o přípravu mamuta nebo o něco
jiného. A platí to i v současné době. Pokud
chce být člověk úspěšný, musí být součástí
nějaké skupiny a být oklopen dobrými přáteli. Asi si teď říkáte, že to jde, ale opak je pravdou. Ze začátku to asi opravdu nějak půjde,
ale pak, po několika vyčerpávajících okamžicích zjistíte, že bez přátel to nejde. Co z toho
plyne? Poznávejte a seznamujte se s novými
lidmi. Vytvořte skupinu, rozhodněte se, jest-

li chcete být vůdcem skupiny, nebo oběžnice, která je součástí skupiny, ale podřizuje
se vůdci. Prostě se seznamujte. Pro někoho
je to obtížnější, pro někoho denní rutina. Ale
vše se dá naučit, jen to chce trpělivost. Proč
stojíte v koutě, zatímco se váš kamarád baví
s Američanama a pak mu jen závidíte, že vybrali jeho na zájezd do USA, když je to jen
vaše chyba? Vy jste nevyužili šance, vy jste
se s nimi nebavili. Jen se podívejte na slavné
osobnosti. Myslíte si, že jsou bez přátel, nebo
že jich mají spousty? Využijte šancí, které se
vám nabízejí každý den.
Daniel Krejbich

Mysterium tremendum et fascinans
(Tajemno, z něhož jde strach, přesto vábí)

Odpověz ji na otázku,
proč Slunce vždy zapadá,
proč každý člověk ve tmě,
oči své zavírá.
Pojď se mnou se do noci dívat,
jen pojď, neboj se toho,
uvidíme, jak Slunce zapadá,
aby úplněk mohl dýchat.
Nezavírej oči a buď tu se mnou,
pozoruj tu hvězdnou noc nekonečnou,
odevzdej mi vše, co tě netrápí,
nech si zdát o vlnách oceánu, které tě potápí.
Anebo vylez na souš,
a směj se tomu,
jak všichni umírají.
Viktoria Mishchenko

4

Týden primána
Opírám se o okno v autobuse, vedle mě sedí
nějaký kluk. Blonďaté vlasy trochu kudrnaté,
modré oči a malý nos. Trochu se stydím, dobře ho neznám a nevím, jestli mám něco říct,
nebo jen mlčet. To ale není důležité. Nejdůležitější jsou moje vzpomínky na minulý týden,
tedy na úplně první týden na GPJP. Teď totiž
jedeme na takzvaný „adapťák“. Za pět minut
vyjedeme z Prahy, tak mi dejte chvilku na to,
abych si vzpomněl, co a jak probíhalo. Do
školy jsem přijel tramvají. Na přední straně
budovy jsem si přečetl nápis: „Gymnázium
profesora Jana Patočky“. Už to, že na nápisu
stálo „Gymnázium“ mi dodalo sebevědomí
a vlastně jsem si připadal docela důležitě. Jak
se vlastně má takový gymnasta… teda gymnazista, chovat? Jak se má oblékat? Stačí to
moje sako a kravata se srdíčky? Když mi pan
vrátný řekl: „Dobrý den,“ neřekl jsem nic,
protože jsem byl ve strašném šoku, že neříká
třeba: „Ahoj primánečku! Vítám Tě na GPJP!
Doufám, že se ti tady bude líbit!“ a že u toho
nevyhazuje do vzduchu konfety. V prvním
patře jsme si vzali číslo skřínek, učitelé nás
prováděli po chodbách, ukazovali jsme si,
kde co je a tak dále. No prostě ty nudné věci.
Docela mě vlastně i zajímalo, třeba proč do
jídelny nemáme nosit neškodné mnohonožky ve kbelíku nebo jídlo a pití, které nebylo
uvařené ve školní jídelně. S tím „proč?“ je tu
trochu problém, protože nám vlastně „proč“
neřekli, důvod je neznámý. Mám v plánu zeptat se kuchařek. Nastalo úterý a já jsem si ve
škole připadal celkem dobře. Přecházeli jsme
z hodiny na hodinu, z hodiny na hodinu a také
z hodiny na hodinu. Na každé hodině říkali
moji spolužáci profesorům, co je bavilo na

základce a na co se těší na gymnáziu. Nečekejte, že bych řekl něco nudného. Chtěl jsem
přeci oživit tu nudnou atmosféru. Řekl jsem:
„Nic mě nebavilo a na nic se netěším.“ Nebylo to sice nic skvělého, ale rozhodně se nám
všem trochu ulevilo a atmosféra byla o něco
lehčí. Jen paní profesorka prohodila takové
to učitelské: „Ehmmm“ a pokračovalo se dál.
Když jsme vycházeli z učebny číslo tři, která je z neznámého důvodu až úplně nahoře,
narazili jsme na čekající lidi, kteří byli asi
dvakrát vyšší než my. Velké oči, velká pusa a
nos… nos, pro který v nosologické terminologii ani není název. A tito giganti na nás: „Ti
jsou prťavoučcí, roztomiloučcí, úžasňoučcí
a maličcí!“ Ano, to možná jsou malí prvňáci, kteří nastoupí do prvního ročníku základní
školy, ale ne zdatní, roztomilí a velcí primáni! Takhle to šlo den co den, až jsme nakonec
v pátek všechno poznali, a začalo se už doopravdy učit. V pátek jsme také mezi sebou
vedli nekonečné rozhovory o životě a smrti
a o lásce také padlo pár slov :-) Možná si říkáte, že ten týden byl opravdu nudný, ale mýlíte
se. Po cestě ze školy mě pan vrátný pozdravil
a já jeho také. Dokonce jsem i přidal: „Hezký víkend!“ A dole mi jeden roztomiloučký,
maličký, prťavoučký oktaván podržel dveře.
A pak už se mohutné dřevěné dveře s jemným
klapnutím zavřely. Toť můj týden. „Vystupovat!“ volá paní profesorka na třídu v autobuse. „Domluvte si skupiny, jak budete na pokojích!“ Už jsme dorazili na adaptační kurz.
Krásná příroda přede mnou. Snad někdy příště nashledanou a já končím baladu svou…
Kryštof Joseph Perry
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Brownies vs. Blondies
Minulý recept sklízel úspěch, tak jsme se rozhodli, že vám sem přidáme další snadný recept pro mlsaly, a že z nich rovnou vytvoříme pravidelnou rubriku. Takže se od příštího roku
můžete těšit na záplavu nových a chutných receptů. Ale teď už přejdeme k tomu dnešnímu.
Tentokrát jsme si pro vás připravili menší čokoládovou challenge. Každý druhý mezi námi je
milovníkem čokolády. Ten kdo tvrdí, že není, buď kecá, nebo ještě nenatrefil na „tu pravou“.
A protože víme, že není snadné se rozhodnout, která z čokolád by mohla být vaší favoritkou,
tak jsme vám sem dali rovnou dva různé super jednoduché recepty na jednu z nejznámějších
amerických dobrot a to Brownies a jeho „blonďatou“ verzi Blondies.
Tip (ne)jen pro VEGANY:
Namísto vajíčka lze využít „zázračná“ semínka Chia, která když se smíchají s menším množstvím vody, vytvoří gel, který svou konzistencí připomíná právě to vajíčko a v těstu poslouží
úplně stejně. Klasické máslo lze vyměnit za veganské.
Jak vypadá správné Brownies?
Nejdůležitější je jeho konzistence, protože bez
ní by se nám z Brownies stala obyčejná čokoládová buchta. V nejlepším případě by na povrchu Brownies měla vzniknout pevná a sušší
krustička, která se bude lesknout a bude mírně
popraskaná. Za to uvnitř by Brownies mělo
zůstat pěkně hutné a vlhké.

180 °C
+/-30 min

Postup:
Nejdřív si připravíme na plotně horkou lázeň, ve které budeme pomalu rozpouštět máslo a čokoládu, kterou si nalámeme na menší kousky, aby se nám rychleji rozpouštěla.
V mixéru nebo v misce si vyklepneme vajíčNa Brownies si připravíme:
ka, které vyšleháváme do světlé pěny, do kte• 250-300 g čokolády (čím větší procento
ré postupně přidáváme cukr. Ve chvíli kdy se
kakaa, tím lepší)
směs začne lesknout a houstnout, vmícháme
• 200 g másla
do ní už rozpuštěnou čokoládovou směs a na• 3 vejce
• 200 g cukru (bílý či třtinový, záleží na pre- konec přidáme prosetou mouku s kypřícím
práškem a opatrně vmícháme. Poté nalijeme
ferenci)
těsto do připravené formy vyložené pečícím
• 70 g hladké mouky
papírem a vložíme do trouby. Vychladlé těsto
• 1 lžička prášku do pečiva
nakrájíme na menší kostky (menší než klasic(Můj tip: občas do těst přidám hrst malin. ký kus dortu) a můžeme servírovat.
V kombinaci s čokoládovým Brownies chutnají pohádkově ;) )
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A jak by mělo vypadat správné Blondies?
Na povrchu by měla vzniknout pevná zlatavá krustička, která se bude mírně lesknout.
A uvnitř by měly blondies stejně jako Brownies zůstat vláčné a vlhké, to je důležité, těsto může působit nedodělaně, ale nenechte
se zmást, je to ta správná konzistence, která
Blondies i Brownies odlišuje od všemožných
bábovek.
Na Blondies si připravíme:
• 200g hladké mouky
• 320g cukru (světlý nebo tmavý)
• 1 lžička soli
• 1 lžička kypřícího prášku
• 1 lžička jedlé sody
• 1 lžička vanilkového extraktu (nebo vanilkový lusk)
• 120g kvalitnější bílé čokolády (můžeme použít tzv. čokoládové chipsy, nebo nasekáme
tabulku na malé kousky)
• 165g rozpuštěného másla
• 2 větší vejce

180 °C
+/-30 min

Postup:
Všechny sypké ingredience dohromady prosejeme do větší mísy společně s kousky bílé čokolády. V mixéru nebo ve vedlejší misce si za
pomoci ručního mixéru +/- 5 min vyšleháme
do světlé pěny máslo s cukrem a poté všleháme vejce a vanilku. Poté pomalu přimícháme
sypkou směs. Až bude vše smíchané, vzniklé
těsto nalijeme do připravené formy vyložené pečícím papírem. Upečené těsto necháme
vychladnout a nakrájíme na menší čtverečky
a můžeme se do nich pustit.

Takže bílá nebo tmavá
čokoláda?
Která u vás zvítězí?
Hana Al-Jamal

Duhový park
Atrakce, hry a show, to všechno najdete v Duhovém parku. Je to skvělý zábavný areál kousek od Prahy. Otevřeno má o víkendech a užijí
si tu zábavu všechny věkové kategorie. Můžete si vyzkoušet střílet z pistole, projít si bludiště nebo pochytat všechny králíky. Najdete
tu i exotická zvířata, jako například lachtany
nebo papoušky. Nechybí zde ani kouzelník.
Všechny atrakce jsou v ceně vstupného. Je

to skvělé místo pro strávení zábavného dne.
Můžete sem přijít s rodinou nebo s přáteli.
A to nejlepší na konec. Před odchodem si za
splněné úkoly vyzvednete skvělou odměnu
v podobě asi patnácti sladkostí. Jediné, co mi
na parku vadilo, bylo to, že je postaven spíše
pro mladší děti. Za tu sladkou odměnu to ale
stojí, nemyslíte?
Martina Hátriková
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(Ne)zbavit se uprchlíků?
Představte si to. Prodáte vše, co máte, sbalíte
rodinu a nastoupíte na loď. Tísníte se v podpalubí se stovkami dalších pasažérů. Nemáte co jíst a o pití ani nemluvě, ale přesto jste
šťastní. Plujete ze své zpustošené země někam, kde to vůbec neznáte. Jediné, co víte je,
že se tam budete mít líp. Anebo snad ne? Vaše
cesta je u konce, jste naživu. Ne všichni měli
takové štěstí, aby tuto cestu přežili. A v tom
zátah. Pašeráci jsou ve vězení a vy taky. Jste
vyhoštěni. Říkáte si: „Proč mě posílají pryč?“
Odpověď je jednoduchá, ale přesto tak složitá. Uprchlíků je tu prostě moc. Nedokážeme
se o ně postarat. Proto Evropská Unie musela

přistoupit ke snížení jejich příjmu. Jak to bude
probíhat? Zahrajeme si ententýky dva špalíky a na koho to padne, pojede pryč? Takové
rozhodování o lidském osudu se mi bytostně
příčí. Bohužel nacionalisticky naladěné Evropě to nevadí. Ale všem prostě pomoci nejde. Dalším důvodem je, že se bojíme uprchlíků. Oprávněně? Myslím, že ano. Jak poznat
mezi nimi teroristu? Mezi uprchlíky může
být nový Hawking stejně tak jako bin Ladin.
Může se s přílivem imigrantů změnit bojiště
jejich náboženských či kulturních svárů? Budeme čelit válce imigrantů v Evropě?

Stipendia
Asi většina z vás někdy snila, či vážně přemýšlela o studiu v zahraničí, ale vždy byl nějaký důvod nejet. Asi největší překážkou jsou
finance, ne každý si může dovolit statisícový
pobyt třeba v Americe, nebo levněji, ale pořád draze, v Evropě. Ale je tu i druhá varianta,
o které jste určitě slyšeli, prostě a jednoduše jsou to stipendia. A pravě těmi se budeme
teď zabývat. Co stipendium vlastně zahrnuje?
To je různé. Každá škola nebo agentura má
svá pravidla. Můžete dostat stipendium prospěchové nebo třeba sociální, škola sama si
pak může vybrat, kolik procent částky vám
uhradí. Časté je, že škola zaplatí skoro vše až
na letenku, kapesné a učebnice. Takže školné,
pobyt a strava jsou zdarma. Jak stipendium
získat? Stačí se podívat na webové stránky
společnosti nabízející stipendia a podívat se
na jejich přijímací řízení. Mě osobně zaujaly
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Jakub Zdeněk

tyto organizace: Open Society Found a United World College. OSF má nevýhodu v tom,
že jedete do Ameriky nebo Anglie a jdete do
normální státní školy s domácími studenty.
Takže se ze začátku může stát, že asi úplně
nemusíte zapadnout do kolektivu. Kdežto
UWC, která má školy téměř po celém světě
(škol je celkem asi 14) do kterých se sjíždějí
lidé z celého světa a navzájem se neznají, takže jste na tom ze začátku všichni úplně stejně. Tyto programy jsou většinou od prváku
a výš. Ale rozhodně neuškodí, když se podíváte dopředu, nebo se kouknete pro mladšího
sourozence, když jste starší... Toto jsou mně
osobně vyhovující organizace a o jiných nevím, takže jestli vás nějaká z nich zaujala, tak
se rychle koukněte na její program a třeba vás
vyberou a už se nikdy neuvidíme... :)
Adam Hort

Kavárenský povaleč na „entou“
Můj nejčastější poškolní problém v pátek
souvisí především s tím, kde s kamarádkou
zakotvíme na našem pravidelném pátečním
kafi (no jo děsný problém, já vím, už mi
v hlavě zní písnička „First world problems“).
Už jsou to skoro tři roky, co jsem přestoupila
k nám na školu a nejlepší kamarádka zůstala na té staré. V rámci udržení nově nabitého
přátelského pouta a utužování sociální vazby
jsme se rozhodly, že se budeme scházet každý
pátek v naší nejmilejší kavárničce. Ke zrušení může dojít jen v případě těžké indispozice,
která je za hlasitého protestu a boje nakonec
povolena. A světe div se! Ono nám to opravdu drží, už skoro tři roky se pravidelně scházíme u našeho oblíbeného stolu nad naší klasikou „Rafaelem“ a „Adinou“. Nejvtipnější
ale je, že celý ty tři roky naše páteční kafové
seance doprovází hádka, kde že se to vlastně
uvelebíme. Máme nekonečné seznamy, kam
už nikdy po zkušenostech nepůjdeme a kam
bychom naopak rádi zavítaly. Asi nikoho
nepřekvapí, když řeknu, že jsme za ty roky
z našeho seznamu vyškrtaly minimum, protože nás každý pátek najdete na tom samém
místě. Ale jednou jsme si v pátek řekly „ne,“
a že teda jako půjdeme omrknout i jiné kavárny. No, a protože jsme obě správné gymnazistky musely, jsme si udělat dopředu řádnou
analýzu před krokem do neprobádaného terénu. Skončily jsme samozřejmě u tabulky pro
a proti. Klasika! Starbucks vypadl jako první.
Předražené a profláknuté kafe za stovku se
šlehačkou ze spreje u Sabči nikdy neprojede.
Costa padá u mě (RIP Coffee heavnu pamětníci pamatují a vzpomínají). Poté, co jsme

vyřadily kavárny s reputací fastfoodů, jsme
nakonec objevily hromadu skvělých kaváren, kterými je Praha přeplněná. Např. Emma
espresso bar, Můj šálek kávy, Choco-Café,
Café Saint-Tropez nebo třeba Alchymista.
Zkrátka abych to shrnula je jich hromada,
a vždycky je ráda znovu navštívím. Jen to asi
nebude v pátek. Je pátek tři hodiny odpoledne
a já si tu tak sedím a píšu vám tenhle článek.
Už jsem si objednala. „Jako vždycky?“ ptá se
slečna s úsměvem a známým nápojovým lístkem v ruce. Jako vždycky. Jsem prostě klasik.
A tak si tu tak sedím na své oblíbené lavičce,
u „našeho“ stolu, Rafaelo napravo a nejlepší kamarádka nalevo a říkám si, že život je
vlastně strašně fajn a, že za tohle to ten náročný týden přece jen stojí. Někdy ke štěstí stačí
opravdu málo. A já jsem šťastný kávovárenský štamgast.
Hana Al-Jamal
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Harajuku – Japonské pouliční styly
Harajuku jsou tzv. japonské pouliční styly,
poměrně extravagantní oblečení kombinované dohromady patřící do určitých podstylů.
Pojem Harajuku vznikl z města Harajuku,
kde tento styl oblékání vznikl . Původně to
bylo jen neškodné vrstvení a kombinování
tradičních japonských kusů oblečení, postupně se to vyvinulo na určité styly, z nichž vám
představím ty nejvíce známé :
LOLITA
Móda rozšířená do všech možných věkových
kategorií, zakládající se na tom vypadat roztomile, případně elegantně jako dáma z viktoriánských dob. Má hodně odvětví, Gothic
lolita, Sweet lolita apod. Zakládá se hlavně
na široké sukni se spodničkou sahající ke kolenům, bývá zdobena mašlemi a krajkami.
Dívky v tomto stylu se často podobají porcelánovým panenkám. Tento styl nosí i muži! :)
PASTEL GOTH
Je styl který se řídí heslem „Cute and Creepy“ – Roztomilý a strašidelný. Styl zahrnuje
pastelové barvy v kombinaci s černou barvou, doplněnými povětšinou pastelovými
vlasy a tmavým líčením. Nejčastěji používanými motivy v pastel gothu jsou netopýři,
kříže, galaxy potisk, jednorožci, kočky atp. Je
poměrně rozšířený a je mým nejoblíbenějším
stylem. Nejvíce využívané kusy outfitu jsou
zde svetry, mikiny a tzv. creepers – tenisky na
platformě s různými vzory nebo cvočky. Také
nosí i muži!
VISUAL KEI
Styl poměrně podobný punku, rozdíl je minimální. Je to styl inspirovaný japonskými
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J-rockovými kapelami, vyznačuje se černou
a červenou barvou, spoustou řetězů a křížů,
potrhaným oblečením a výrazným líčením.
Lidé v něm působí trochu děsivě, ale není to
důvod se jich bát, povětšinou jsou to normální lidé kterým se jednoduše tenhle styl líbí.
FAIRY/DOLLY KEI
Fairy/dolly kei je styl který se řídí tím být co
nejvíce sladký a roztomilý, spousta růžové,
srdíček, hvězdiček, duhy, jednorožců atp. Podobá se sweet lolitě, jen se dá nosit i jinak než
v šatech nebo sukních, hodně používané jsou
legíny a svetry, všechno co může být tak sladké jak jen to jde. Bývá doplněn roztomilým
líčením, kolikrát i barevnými kamínky na obličeji a ozdobenými nehty.
DECORA
Poslední styl o kterém se v tomto článku zmíním nese jméno decora – hodně výrazný styl
který rozhodně jen tak nepřehlédnete. Spousta barev, duhy a růžové, doplněna ještě větším
množstvím doplňků, sponky naprosto všude,
mnoho prstenů a náhrdelníku, když kolem
vás někdo v decoře prochází kolikrát slyšíte
jak chrastí! Vážně hodně extravagantní, ale
přesto poměrně rozšířený styl.
Celkově se harajuku zakládá na vrstvení
a kombinování co nejvíce věcí dohromady, až
pak vzniká ustálený celek. Hodně lidí si takové věci vyrábí doma, není to přeci tak těžké.
Celkově hlavními prvky harajuku jsou extravagantí kusy oblečení, chokery (tzv. obojky)
a hodně doplňků doplňujících daný styl.
Renata Benešová

Jak je důležité míti Harryho
„Možná je nemocný!“ řekl Ron optimisticky.
„Možná dal výpověď,“ řekl Harry, „poněvadž zase
nedostal místo učitele obrany proti černé magii!“
„Nebo ho možná vyhodili!“ rozjařil se Ron. „Všichni ve škole ho přece nenávidí.“
„Nebo možná,“ ozval se ledový hlas přímo za jejich
zády „čeká na vysvětlení, proč jste vy dva nepřijeli
školním vlakem.“
J.K. Rowling

Pocházím z Potterovské generace. V podstatě jsme spolu vyrostli. Něco jako vzdálený kamarád nebo bratranec, co se prostě
neobtěžoval ukázat a člověk o něm slyší jen
samé úžasné historky. Typický Harry. Tohle
tedy znamená, že jsem viděla všechny filmy
v kině, měla/mám nyní už absolutně zdemolované a naprosto nepoužitelné všechny
VHSky co vyšly. Prostě jen tak, asi na okrasu. Měla jsem všechny hry. CDčka naprosto
doražená, poškrábaná, na vyhození. Asi jsou
tu taky jen na okrasu. Jo hezky se na ně práší.
Měla jsem i všechny knížky. Ty co mám, jsou
v příšerném stavu od neustálého převracení
stránek, ty co už nemám, kdo ví kde je jim
konec. V záchvatu první zamilovanosti jsem
je jako prcek darovala tomu klučinovi. Mít
tak teleport, tak se vrátím do minulosti a proplesknu se. Z obou stran. Jen tak pro jistotu,
no a taky sbalím ten zbytek knížek samozřejmě. Kdysi si moje nejlepší kamarádka zlomila nohu, tak jsem jí půjčila berle. Skončilo to
tak, že jsme lítaly po bytě a hrály famfrpál
na berlích. Asi tam byla zavřená moc dlouho.
Kdysi nám kamarádka k Vánocům vyrobila
hůlky, (ona je mezi námi ta kreativníí), když
jsem uviděla svou bezovou hůlku, asi byste
tehdy nepotkali šťastnější dítě. Doslova jsem
se vznášela v euforii a na každého metala jed-

nu kletbu za druhou. Byl to nerovný boj, ostatní kamarádky neměly bezové hůlky. Drželi
jsme také smutek za každou padlou postavu
a dokonce jsme i slavily Harryho narozeniny.
Musím říct, že dnes už z Harryho, tak odvařená nejsem. Asi to bude tím odstupem času.
Všechno to končilo posledním těšením na závěrečný zfilmovaný díl. Z Harryho je teď už
příjemná dětská vzpomínka. Přesto bych se
dalšímu dílu asi nebránila. Rowlingová už mě
další tvorbou tolik neoslovila, u Prázdného
místa jsem sice nakonec brečela jako želva,
ale po dočtení zůstalo jen to prázdno. Občas
mě přepadne nostalgie a začne se mi stýskat
po Harrym a jeho kamarádech a bláznivých
dobrodružstvích, které (jsme) společně zažili
a přála bych si je zažít znovu - ty první pocity
z těšení a přečtení. Ale pak si vždycky řeknu,
že už by to nebylo takové. Nevadí, přijdou
další knížky, ve kterých budeme všichni dál
hledat dašího Harryho. Je zajímavé, sledovat
že v každé době se najde knižní série, která zanechá ve své generaci podobný odkaz, a stanou se z nich fenomény. Na mysl mi přijdou
vždycky hlavně Hvězdné Války, Pán prstenů,
Letopisy, ale také Verneovky nebo Mayovky.
Jsem zvědavá na další knižní odkazy!
Hana Al-Jamal

11

Autogramiáda knihy CLOUDS

Ve čtvrtek 4. 6. proběhla v Hladové kavárně (učebna č. 21) autogramiáda knihy Clouds. Mohli
jste si zde promluvit s autory povídek a nechat si knihu podepsat nebo rovnou poprosit o milé
věnování. Hlasovalo se pro nejlepší návrh obálky nově připravované knihy Stars a školní divadelní kroužek předvedl úžasnou scénku na motiv jedné z povídek. Vše podrhovala zásoba
výborného občerstvení, které jsme nakonec ani nedokázali všechno sníst. Co dodat, prostě
odpoledne plné skvělých lidí a příjemné atmosféry. Moc děkuji všem, kteří přišli a těším se na
další akce, kde se potkáme.
Lucie Krejzlová
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foto: Viktoria Mishchenko

Cizí Svět

Byli jsme v poslední fázi naší trajektorie
a rychle jsme se blížili cílové planetě, která
nyní rostla před našima očima. Jednalo se
o plynového obra, přibližně stejně velkého
jako Jupiter, kolem kterého obíhalo šest větších přirozených satelitů. K planetě jsme se
blížili ze strany odkloněné od dvojice hvězd,
ke kterým byla připoutána. Netrpělivě jsme
tedy očekávali začátek brzdícího manévru,
jehož cílem bylo uvést nás na orbitu kolem
obrovské planety. Na pohled, který nás očekával po obkroužení tohoto mohutného tělesa
nebyl nikdo z nás připravený. Nejdříve byly
naše zraky namířené na dvě hvězdy, které
ozářily naše tváře a téměř oslepily naše oči.
Jedna z páru byla nepoměrně menší než její
družka a v úzkém kruhu kolem ní tančila.
Navzdory své velikosti však zářila mnohem
intenzivněji než její větší rudá společnice.
Dlouho jsme dvojici hvězd však nepozorovali, jelikož jsme si vzpomněli na naši planetu,
jejíž tvář byla nyní rovněž ozářena. Od jednoho pólu k druhému se po gigantickém temně

fialovém disku táhly horizontální pruhy mraků, tak širokých, jako celá Země. Ve svých
barvách oscilovaly mezi čistě bílou a všepohlcující černou. Z naší blízkosti bylo dokonce možné pouhým okem rozpoznat relativní
výšku těchto pruhů v atmosféře. Se zaujetím
jsme sledovali, jak se jednotlivé vrstvy navzájem překrývají a prolínají. Tam, kde světlé mraky narážely na tmavší se vytvářely obrovské cyklony, které ve svém nespoutaném
víru míchali vstupující barvy. Po nějaké době
pozorování jsme si rovněž všimli míst, kde
výhradně bílé a černé plyny vyvěraly z hlubin tohoto tajuplného světa. Sledovali jsme,
jak se za doprovodu mohutných bleskových
výbojů derou na světlo dne. Blesky byly obzvláště fascinující u čistě černých mračen, se
kterými výrazně kontrastovaly. Po nedlouhé
době se však naše vesmírná loď vracela zpět
do stínu planety a my jsme dostali příležitost
si po tomto zážitku hluboce vydechnout a intenzivně o něm přemýšlet.
Viktor Benhart

„Žijeme v nádherném světě, který je plný krásy, půvabu a dobrodružství. Těch dobrodružství, která můžeme prožít, je bez konce, pokud je hledáme s otevřenýma očima.“

Džaváharlál Néhrú
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Kdo bude příštím ředitelem/ředitelkou?
Afrika, artefakt, bobule, bota, brada, buk, domov, hlad, hokejka, karma, kasa, klika, kobra, kořen, lavice, luk, lvi, malina, mrazák, muzeum, nula, obraz, oko, plot, pole, pudl,
pysk, rada, ruka, smůla, šaty, šerm, špek, šupina, továrna, zebra, zrcadlo
Martina Hátriková
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