Slovo šéfredaktora

Milí čtenáři,
je tu měsíc květen a s ním i nové číslo GPJP Times. Dny jsou čím dál tím více plné slunečních
paprsků a já už se vidím, jak po škole sedím na
Náplavce nebo někde v parku. A proč si k tomu
nepřečíst pár skvělých článků, básniček, vyluštit sudoku či křížovku? K těmto chvílím se vždy
hodí mít něco na zub a tak pro Vás máme recept
na úžasné Oreo cupkakes. Namísto tahání peprností z členů profesorského sboru jsme tentokrát
vyzpovídali jednoho ze studentů – Viktora Nestrašila, který žije hokejem a nejen při mistrovství světa. Dále si můžete přečíst třeba o Laser
game, nedávném GPJP festu nebo zjistit proč je
pro redaktory obtížné napsat článek včas.
Pěknou zábavu u tohoto čísla a krásně prožitý
květen Vám za celou redakci přeje

Zprávy z redakce

Jaro už je v plném proudu a tak jsme si řekli, že se
s vámi podělíme o menší update z naší redakce. Tak
jako se za okny změnilo počasí, tak ani nám se nějaké ty menší změny nevyhnuly. Nejzásadnější asi byly
ty v našem osazenstvu. Někteří členové redakce odešli a jiní zase přišli. Chvíli trvalo, než se počet ustálil
a ve výsledku jsme se dokonce o několik členů rozrostli.
Je z nás velká a pestrá parta různých věkových kategorií a osobností, což zaručuje, že se na žádné schůzce
rozhodně nenudíme. S kafem v ruce, velkým balením
tyčinek na stole a dobrou náladou se scházíme každý
čtvrtek v učebně č. 15 ve 13:30 a sršíme nápady na další
a další články. Pokud i ty máš zájem se k nám přidat
nebo přispět nějakým článkem, tak neváhej a přijď se
mrknout na naší schůzku a nebo rovnou pošli svůj článek naší šéfredaktorce na e-mail: redakce@gpjp.cz
Hana Al-Jamal

Lucie Krejzlová
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Zprávy z prodeje

Díky Andreji Babišovi je státní kasa o trochu průhlednější,
a tak GPJP Times nemohly zůstat pozadu a vzaly si z toho příklad. V tomto článku naleznete informace o našem hospodaření.
Ale už bych měl přejít k věci. Dubnové číslo vyšlo v 50 kusovém nákladu. Všechny GPJP Times si našli čtenáře za rekordních 5 dní. Dvě čísla se vždycky archivují, což znamená, že bylo
prodáno 48 výtisků po 30 korunách. Utržili jsme tak 1439 korun. Pozorný čtenář si určitě všiml, že nám to o korunu nesedí.
Myslím si, že i takový puntičkář jako Andrej by nad tím mávl
rukou. Náklady na vytištění časopisu čítaly 1174 korun. Čistý
zisk z prodeje nám vynesl 265 korun, které budou využity na tisk
dalšího čísla. A tímto bych rád poděkoval všem, co mi pomáhali
s prodejem a hlavně vám čtenářům, kteří nás čtete.
Jakub Zdeněk

Žijeme tak, jak nejlépe umíme?
Pokud by mi někdo položil tuto otázku a žádal po mně smysluplnou odpověď, musela bych se nejdříve zamyslet, jestli jsem se
svým životem spokojená. Myslím si, že svět
žádného člověka není tak úplně dokonalý.
Někdo má problémy v rodině, někdo v práci
nebo ve škole. Některým lidem chybí přátelé a porozumění. Každý máme něco, všichni
svádíme každodenní osobní boj, abychom
byli lepší, aby na nás naší blízcí mohli být
hrdí, abychom se za své chování a činy nemuseli stydět. Ne vždy se to daří, ale důležité
je nevzdávat se.
Na charakteru každé osoby by se dalo najít
tisíce ba i miliony menších i větších chyb
k vylepšení. Ten by měl méně pít, ta by neměla
kouřit, ten musí omezit svou náladovost, ta je
strašně sobecká. Je tolik špatných vlastností,
co lidi kazí, ale na druhou stranu, pokud by
celá populace byla dokonalá a bezchybná,

byli bychom všichni stejní, obyčejní, nikdo
by nevyčníval. Nevážili bychom si dobrých
věcí, které jsou díky chybám na povahách
lépe vidět. Pokud bychom neprojevovali
celoživotní snahu bojovat se svým horším já,
neměli bychom vlastně co dělat.
Někdo hodně chytrý jednou řekl tuto větu:
„Jen málo lidí si večer před spaním může
říct, dnes jsem opravdu žil.“ Vážně je to tak.
Já sama mám někdy po celém dni pocit, že
jsem pouze přežívala a třeba si ani nemohu
vzpomenout, co mě ten den potěšilo nebo
co jsem si užila. Myslím si, že já a i všichni
ostatní bychom měli počet těchto „mrtvých“
dní zredukovat na co nejmenší číslo. A až budeme po většinu večerů usínat s pocitem, že
jsme ten den opravdu žili, budeme si moci
říci, že žijeme tak, jak nejlépe umíme.
Lucie Krejzlová
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Místo rubriky Hrdina za katedrou jsme se pro změnu rozhodli vyzpovídat i některé studenty.

Viktor Nestrašil
Slyšeli jste někdy o Viktorovi Nestrašilovi?
Pokud ne, nevadí, určitě o něm někdy v budoucnu ještě hodně uslyšíte! Viktor je hokejista. Momentálně hraje za Slávii, ale už
si oblékl i dres v národních barvách. A my
jsme s ním pro vás připravily rozhovor..
1. Proč zrovna hokej, jak si se k němu dostal?
Mám dva starší bratry, kteří také hrají hokej,
takže jsem vlastně z hokejové rodiny. Táta
ho také hrál od mala. Vzhledem k tomu, že
bráchové hráli od malička za Slavii, tak jsem
neměl jinou možnost, než jít taky tam. A tak
jsem se dostal k hokeji.
2. Jak se připravuješ na zápas, máš nějaké
svoje speciální „rituály“?
No, tak rituály. Určitě nějaké mám, ale zrovna teď si na ně nemůžu vzpomenout. Vím,
že když vejdu na stadion, tak úplně přepnu
a soustředím se jen na hokej a jakmile jsem
koncentrovaný, tak to jde všechno samo. My
hokejisté máme vždy před zápasem sraz dvě
hodiny předem a můj jediný rituál je asi to,
být tam ještě o hodinu dřív než všichni ostatní, abych se mohl lépe připravit. Protože připravenost po psychické stránce je asi to nejdůležitější, co v hokeji může být.
3. Jak často máš tréninky?
Tréninky mám každý den. Nemám v týdnu
ani jeden den volna. Ale nevadí mi to, hokej
mám hrozně rád.
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4. Jaký máš vztah se spoluhráči?
Když se stane nějaký problém, někdy je to
i nepříjemné, ale vždy se to vyřeší. Jelikož
svoje spoluhráče potkávám častěji než svoji
rodinu, tak si nemohu dovolit být tam s někým v rozporu. Takže si myslím, že to je super. Všechny ty vztahy s těma klukama, kteří jsou prostě profesionálové a v takovémto
věku už musí být. Takže všichni se k sobě
snažíme chovat mile a s respektem.
5. Jak to zvládáš se školou?
Se školou je to těžký, ještě když jsem si vybral gympl. A právě málo sportovců myslí na
to, že dobrá škola k tomu sportu patří. Všichni spoléhají na to, že se jednou budou živit
hokejem, ale málokdo to dokáže. Já jsem
díky svému tátovi na tohle přišel, že škola je
taky důležitá, a proto jsem si vybral gympl,
což je těžký jak blázen. Protože když vstávám ráno ve čtyři kvůli tréninku, pak jdu
na pět hodin do školy a pak jdu na další tři
tréninky a vracím se domů v půl jedenácté,
tak je dost těžké se nějak připravovat na další den. Takže většinou všechno odkládám do
krizové situace a když to už hoří, tak to za-

čínám řešit. Jakmile hrozí, že bych z něčeho
propadal, což se zatím nestává moc často, tak
se snažím to nějak dohnat a najít si co nejvíce volného času, abych se mohl připravit na
hodinu.
6. Co považuješ za své největší úspěchy?
Největší úspěch přišel asi rok zpátky, když
jsem s týmem vyhrál 3. místo v republice.
Tak to byl můj první velký úspěch, ze kterého jsem měl radost, protože nic takového se
mi předtím nepovedlo. Ale stoprocentně největší úspěch co jsem kdy zažil, bylo několik
dní zpátky, kdy jsem dostal pozvánku hrát za
reprezentaci. Když mi ji trenéři předali, tak
jsem byl v úplné euforii a teď nedávno jsem
tam odjížděl. Bylo to na Slovensku, kde se
hrál turnaj čtyř (Rusko, Finsko, Česko a Slovensko). Úspěchem bylo hlavně to, že se mi
ten camp podle mě povedl a ukázal jsem se
v dobrém světle. Dal jsem dokonce i bod
proti Slovákům a ostatní zápasy jsem taky
neodehrál špatně, takže si myslím, že právě
to byl asi můj největší úspěch. Stát tam s dre-

sem nároďáku a poslouchat českou hymnu.
Asi nejlepší pocit, který jsem ve své hokejové kariéře zažil.
7.Máš kromě hokeje i jiné koníčky?
Dříve, když jsem byl mladší, tak jsem měl
hodně koníčků. Byly to snad všechny sporty,
co existují, ale teď, jak dospívám, tak už není
moc volného času na tyhle vedlejší sporty,
takže se snažím věnovat jen hokeji, abych
v něm byl co nejlepší.
8. Doporučil bys hokej i ostatním? A pokud ano, proč?
Určitě bych ho doporučil ostatním, protože
si myslím, že hokej vás vychová možná i líp
než rodiče. Protože když děláte v takových
sportech, máte během roku takovou disciplínu a respekt k ostatním, který nikde jinde
nezískáte. Už jen kvůli tomu bych doporučil
hokej ostatním.
Michaela Zdeňková a Marie Zábranská

Immpossible
I am asking myself why someone invented
this word. Why does this word exist? It is
just an excuse for something what we do not
want to do. For something what is uncomfortable and too demanding? But even the
most demanding things can be overcome.
We can cope with them. Impossible things
happen only when we believe that they are
impossible. So I am asking why we believe it? Why when we were young nobody
put in our heads that nothing is impossible
and everything can be done? Fear of failure
caused that we have some rules of what can
be overcome and what cannot be overcome.

Maybe that is why we use only 10 percent of
our brain because we set the rules. Fear, worry, nervousness, failure that´s an excuse. We
need to delete them from the head and it enables us to utilize more per cent of our brain
to overcome insurmountable. It is difficult to
handle something like that but from my own
experience I know that it is possible. Just
want and believe. I will give you an example.
2 years ago I was in the hospital and everybody told me that I cannot do what I lived for.
It was hockey but it does not matter. Everybody told me that I cannot do it or that I will
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never be good at it and I should focus on something else. I was nobody and anywhere I
played did not want take me to the team. But
I wanted and believed. When I called my dad
he told me: everything is in your head. You
have the will that nobody else has. Get rid of
fear, worry, nervousness and you will not fail.
You can do it. And I said OK dad, I will try it
and we will see. Hours spent in the gym, fitness centers with weights or dumbbells, bars,
on athletic stadium, stairs, treadmills I traded
for hours spent thinking, concentration and
total appeasement of my mind. Then I connected the peace in my mind with hard work
and the results were unbelievable. I started to
score goals, pass on empty net goals of my
teammates, created amazing actions and my
hockey career was being put together. I was

ready both physically and mentally. Then
several people noticed me on some matches
and picked me to the Czech national team.
Dad told me: ‘You are not going there to prove something. You have proved that you are
good player and therefore they chose you.
You are going there to enjoy it. This is the
only way you can succeed.And finally it worked. Again I totally focused in my mind and
I went there to enjoy it. I managed to play
well the entire tournament against Russia,
Finland and Slovakia and I left with great
feeling. I made impossible possible and I am
proud of it. Start living your life but do not
stop working hard. Afterwards you will manage impossible.
Viktor Nestrašil

Po sametu
„Poprvé západní časopis o hudbě. Poprvé
trafika plná západních novin. Poprvé Coca
Cola v plechu. Poprvé Rama – vlastní sestra
másla – roztíratelná hned po vyndání z ledničky. Poprvé různé ceny v různých obchodech. Poprvé skořápkáři „kde je kulička, tu
je kulička, není kulička“. Poprvé mega koncert – Rolling Stones na Strahově. Poprvé
ovoce, které ani neumíme pojmenovat. Poprvé patnáct druhů jogurtů. Poprvé pravé džíny, ne z Tuzexu. Poprvé růže v prosinci a jahody v lednu. Magnum, poprvé sofistikovaný
nanuk. Poprvé okrááádáááme rodinu. Poprvé tajemná limuzína křižující centrum Prahy.
Poprvé Valentýn.
Naposledy společná československá … společná česko-slovenská … společná česká
a slovenská hymna.“
Toto jsou první slova nové divadelní hry „Po
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sametu“ Ivana Lampera a Jiřího Adámka,
která je aktuálně hraná na prknech divadla
Nové scény. Jak už samotný název hry napovídá, děj se odehrává od pádu komunismu,
tedy po Sametové revoluci téměř po současnost, konkrétně do zvolení M. Zemana. Po
sametu nám přináší zábavnou podívanou
okořeněnou osvěžujícím ironickým humorem mladých autorů a brilantně podanou známými českými herci – př. Saša Rašilov nebo
Taťjana Medvecká. Hra reflektuje satiricky
téměř všechny politické události, které se na
našem území odehrály, že si i úplný antipoliticky laděný člověk přijde na své. Za sebe
mohu říci, že jsem se smála od první minuty
až do úplného konce představení. Když herci vyjmenovávali výčet poprvé a kamarádka
mi šeptala do ucha, že po pádu komunismu,
když její mamka poprvé viděla kiwi, myslela

si, že to je odrůda brambory, nebo když mi
rodiče vyprávěli, jak si poprvé sami navážili ovoce a zeleninu, nebo když se po dvaceti minutách představení zvedl jeden postarší
nerudný pár a pohoršeně vypochodoval ze
sálu. Nebo když si zpětně vzpomenu na nápis
v ordinaci své zubařky „Nejsme pokusnými
králíky doktora Rátha“ a také když mi hra
připomene, jak jsme jedno jaro s celou ulicí slavili čarodějky a zároveň vstup do EU.
Vzpomínám si na souboj Paroubka a Topolánka i na pře Klause a Zemana, ale nikdy
před tím jsem je nevnímala tolik jako malé,

uhádané haranty. Všechny tyhle zážitky dostaly najednou nový rozměr. Začínám si říkat, kdože to vlastně tehdy byl to dítě… já
nebo oni? Tahle politická satira mi poskytla
několik zajímavých podmětů k zamyšlení.
Tyhle věci asi zkrátka potřebují větší časový rozestup, aby se plně a střízlivě vstřebali.
A tak vám také doporučuji zajít si na Novou
scénu, ať už politiku sledujete nebo ne. A pokud jsem vás nepřesvědčila o kvalitě „Po
sametu“ určitě si vyberete jinou hru z jejich
širokého repertoáru.
Hana Al-Jamal

Asijské kloubové panenky – BJD
Asijské kloubové panenky (zkráceně BJD –
Ball jointed dolls) začala vyrábět Japonská
společnost VOLKS v roce 1999. Jsou poměrně dost mladé, neustále se vyvíjí a zdokonalují. První modely byly velmi ovlivněny
anime, což je viditelné i v mnohých současných panenkách, některé z těchto panenek
jsou, ale až neuvěřitelně reálné. V dnešní
době jsou VOLKS stále nejznámější společností, ale neřekla bych, že jsou moc úspěšní,
protože jejich BJD jsou rozhodně nejdražší.
Cena doll se pohybuje od 2 500 do 70 000 Kč
(limitované fullsety). Každopádně průměrná
doll vás vyjde na tak 10 000 Kč včetně očí,
paruk a face upu.
Čím se BJDs liší od ostatních panenek?
Dá se říct, že většinou věcí. Jsou vyrobeny
z resinu (něco mezi plastem a porcelánem).
Jsou spojeny kulovými klouby a jednotlivé
části drží pohromadě kulatá guma, která je
velmi pevně natažená. Také podotýkám, že
jsou ehm… vybavené ve všech ohledech :D

BJD jsou umělecké panenky. Dětem bych
je asi nekoupila, tedy ne těm malým, hlavně
kvůli ceně. NEJSOU masově vyráběné; kolikrát firmu tvoří skupinka lidí, kteří panenky
vyrábějí s největší péčí.
Úprava doll
Pokud si neobjednáte full set (už „hotová“
panenka) dorazí k vám panenka, která nemá
namalovaný obličej (face up) oči, vlasy, oblečení, prostě je jako papír, na který si můžete namalovat, co chcete. V tom, jaké vyberete
panence oči, vlasy a oblečení máte nezměrné množství možností. Co se týče face-upu,
spousta lidí si jej již dělá sama, ale jsou i tací,
kteří si jej nechají udělat přímo u společnosti. Originalita je jedna z věcí, které mám na
BJD nejraději. A myslím, že tak to má i většina majitelů. Kromě těchto možností také
můžete udělat „hybrida“, čili panenku z částí
od různých společností. Není vzácné, že si
člověk koupí hlavu a tělo od jiné společnosti.
Někteří lidé dokonce panenky sami upravují
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a předělávají. Můžete například své panence
i udělat tetování, piercing a podobné věci.
Charakter
Panenky nejsou jen ozdoba místnosti. Kromě
toho, že se na nich můžete vyjádřit umělecky – kreslit jejich obličeje, šít pro ně, fotit je,
jednou z hlavních věcí jsou jejich charaktery.
Hodně lidí si je pořizuje, protože chtějí „oživit“ nějakou postavu ze svých příběhů, nebo
chtějí mít doll takovou jakou by sami chtěli
být, a nebo si jen chtějí vytvořit „kamaráda“.
Ne nadarmo jsou panenky pro mnoho lidí děsivé a vystupují v nemálo hororech. Jsou to
nádoby, které velmi připomínají člověka. Nádoby, které jen čekají, až se do nich nastěhuje
duše. Tu duši jim majitel vdechne tím, že jim
dá vlastnosti, jméno, příběh. Lidé se ke svým
panenkám často nechovají jako k věcem, ale

jako k přátelům. I já tak tu svou beru a musím říct, že pouhá její přítomnost dělá člověka šťastnějším, a když ji musí opustit, stýská
se mu. Spoustě lidí to přijde zvláštní a smějí
se tomu. Ale pro mě jsou hodně důležité, navíc jsem díky nim poznala spoustu nových
lidí. A myslím, že to za ty peníze stojí.
Renata Benešová

Tréma, běh, výhra!
Na atletiku chodím od páté třídy. Tehdy mi
moje tělocvikářka řekla, že se poblíž otevírá
nový stadion a ať se tam přijdu podívat. Tak
jsem šla a chodím tam dodnes.
Jednou nám takhle trenérka oznámila, že se
konají závody a ať si vybereme disciplínu.
Já si vybrala běh na 60 metrů a k tomu mi na
místě přidali ještě smíšenou štafetu. Před závody jsem měla velkou trému a vůbec se mi
tam nechtělo, ale nakonec jsem se odhodlala
a šla. I přes můj strach a obavy se mi závody
moc líbily. Bylo tam sice pár zádrhelů, když
jsem například omylem při rozcvičce kopla
jednoho kluka z jiného oddílu, kterému se
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naštěstí nic nestalo, nebo že jsem kamarádce
omylem roztrhla tretrou kalhoty. Naše štafeta nakonec dorazila do cíle na čtvrtém místě,
což není zas tak špatné, ale určitě to mohlo
být lepší. Běh na 60 metrů mi teda rozhodně vyšel lépe, ve svém rozběhu jsem byla na
prvním místě. Samozřejmě tam těch rozběhů
bylo více, a proto mi dali stránky, na kterých
byly vyvěšeny výsledky všech rozběhů, ale
já je samozřejmě ztratila. Ano, je to škoda,
ale berme to s nadhledem. Stejně to zní dobře, první místo.
Marie Zábranská

The Room
Slyšeli jste někdy o hře, kde by vás zavřeli
do místnosti a vy byste se museli dostat ven?
Pokud ne a máte rádi logické hry, tak by vás
tento článek mohl zajímat. Přesně na principu logického uvažování je totiž založen The
Room a další únikové hry. Únikové hry se
vyvinuly z počítačových her a starého kódování v Japonsku. V podstatě vás zavřou do
pokoje plného nejrůznějších předmětů a indicií, které vám pomohou odemykat skříně,
truhly nebo další místnosti. Nejdůležitějším
úkolem je ale dostat se ven v časovém limitu. The Room je jedna z takových her. Máte

66 minut na to, abyste odemkli velkou truhlu uzamčenou dvanácti zámky. V truhle se
nachází klíč k odemknutí dveří vedoucích
ven, na svobodu. Hra je pro skupinky po 2-5
hráčích. V Praze je zatím otevřeno asi 9 takových místností. Nejvíce únikových her se
nachází v Budapešti, kde jich je asi 50. Já
osobně jsem byla v The Room a v Puzzle
Room a oboje vám můžu vřele doporučit.
Takže pokud vás tyto hry zaujali, tak neváhejte a navštivte jednu z takových místností.
Martina Hátriková

Jak být lepším čtenářem?
Nedávno se mi dostal do rukou seznam, který
v několika krocích radí jak stát lepším čtenářem. Osobně nejsem fanda takovýhle rychlonávodů, ale tenhle vypadá, že by se tam i pár
smysluplných a hlavně poměrně všeobecných rad našlo. A vzhledem k tomu, že se
jako každý správný knihomol ráda zabývám
tématem osvěty knih (ano, knihy jsou opravdu lepší než filmy a ne, nemohla jsem si tuhle
poznámku odpustit), tak jsem se do toho pustila a pár zajímavých bodů vám sem v rámci
malé knižní propagandy napíšu, třeba vám to
i pomůže při nějaké té book challenge, kterou
jste se letos rozhodli splnit. Za prvé: čti, jen
to chceš a to co si užiješ. Nemá cenu ztrácet
hory času nad knihou, co tě nebaví a zdržuje
tě od ostatních činností – pokud tedy nečteš
povinnou četbu, potom ti doporučuju zatnout
zuby a nějak tu hrůzu přežít. Další rada je
vcelku podobná, pokud tě kniha nebaví, tak

to vzdej, uvolní se ti místo k další knize, jejíž
čtení byste si mohli užít. Další rada je také
užitečná, nastav si čtecí režim a udělej si ze
čtení rutinu. Když něco přečteš každé ráno
cestou do školy nebo pár stránek před spaním, může se ze čtení nakonec stát příjemný
denní rituál. Můžeš si také stanovit cíl. Do
kdy přečtu tu a tu knihu, tyhle deadliny fakt
docela zabírají. Klidně také můžeš číst více
knih najednou. Každá kniha z jiného soudku jedna do školy, jedna na zábavu a jedna
prostě jen tak, protože můžeš a hned se čtou
knihy rychleji. Pokud máte problémy se soustředěním, stačí si najít nějaké klidné a tiché
místo, kde nemusíte odbourávat tolik okolních zvuků. Můj tip: najít si nějakou pěknou
a útulnou kavárničku, objednat si horu kafe
nebo čaje a jen si číst, zkrátka spojit příjemné
s příjemným.
Hana Al-Jamal
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Je to jenom maturita
Poslední rok na gymnáziu, maturitní ročník… Slova, která na určité období přimějí
svět, aby se spolu se zbytkem vesmíru točil
jenom kolem vás (když jste maturant/ka).
Tak moc důležití si v této životní kapitole
připadáte. Až je to někdy směšné.
Jakékoli okolní dění je utlumené, prázdné,
nepodstatné… Ebola se nebezpečně šíří,
Boko Haram unesli dalších 200 nevinných
dívek, bomby svrženy na bojovníky za islámský stát, další případ střelby na střední
škole… To vše jsou jen zvuky v pozadí, pouhé scénické poznámky v momentálně odehrávajícím se dramatu jménem maturita.
Co se týče vztahů ve třídě v tomto vyhroceném období, dají se vypozorovat značné
změny. Vše je intenzivnější… Obzvlášť počet večerů strávených spolu, kdy se příjem
tolika informací ve školní lavici vyrovnává
masakrem mozkových buněk za barem.
To vše za účelem strávit co nejvíce času s vašimi věrnými kolegy v celém tom čtyřletém
boji na střední škole. Jsme v tom teď všichni společně a to je krásné, protože je lidskou
přirozeností, že člověk touží někam patřit.
Každým sentimentálním přípitkem narůstá
pocit soudružnosti a my jsme si bližší. No,
není to dostatečné spojení na to, aby to vydrželo jakýkoli nápor v budoucnu?
Není… Vážně ne. Je zvláštní v tomto dění
vidět všechny ty lidi, kteří už mají tento procítěný maturitní scénář za sebou a dnes se automaticky schovávají kdykoli náhodou narazí na spolužáka ze střední. „Ježiš, to je ten…
jak se jmenoval… Seděl se mnou v lavici na
gymplu.“ Přitom si právě s tímto člověkem
před dvaceti lety, těsně před maturitou, při-
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píjeli na budoucnost, plánovali společné bydlení, slibovali nekonečnou přátelskou věrnost…
Jak křehké jsou ty lidské vztahy, že ano? Fascinuje mě jejich jepičí životnost.
Vím o ní, jen si jí teď těžko připouštím. Přeci, když se nad tím zamyslím, tak během těch
čtyř let na střední škole se člověku dějí velmi
zásadní a neopakovatelné životní události.
A právě spolužáci ze střední jsou ti, kteří to
s vámi prožijí a vy s nimi.
První zvracení z přehnaného pití, první kuřácké období, první vážný vztah, první sex,
první bolestivý rozchod, první brigáda, oslava osmnáctin, volby, řidičák a tak různě…
S kým tohle všechno probírat? To spolužáci
ze střední vás provázejí tímto post-pubertálním obdobím, které je často definováno
jako „hledání se“. To oni jsou svědky tohoto dění, to oni jsou vašimi rádci a padouchy
na této části cesty. To s nimi strávíte ty těžké
dny, kdy „se hledáte“ a když se poštěstí, tak
i ten okamžik, kdy se definitivně najdete. Ať
chcete nebo ne, vaši společnost v této dost
rozhodující životní transformaci tvoří právě
spolužáci ze střední.
Nevím, jak to bude za dvacet let. Třeba můj
mozek opravdu vypustí některá jména, třeba
se před mými momentálně nejlepšími přáteli
také budu schovávat, až je uvidím na ulici,
třeba na třídním srazu skoro nikoho nepoznám, třeba oni nepoznají mě, třeba tam ani
nepůjdu…
Nicméně, jsem nesmírně ráda za to, že to byli
právě oni, mí spolužáci na GPJP, kdo tvořili
mou společnost ty 4 signifikantní roky. Ani
nevím, proč to říkám. Můj plán není na ně

zapomenout… Ale jak všichni víme, plány
se velmi jednoduše dokáži v okamžiku změnit… Tak já jen pro jistotu.
Katarína Brányiková

Proč jsem neodevzdal článek?
Konečně doma. Vytáhnout batoh pět pater
se zdálo jako naprosto nemožný úkol. Řítím
se do svého pokoje a tam stojí. Nikdy bych
nevěřil, že i po tolika letech se mi může tak
rozbušit srdce pokaždé, když jí vidím, jak tak
stojí u zdi, na sobě jen peřinu. Postel moje
milovaná, pohled na tu krásu mi dodává sílu,
kterou ze mne celý den škola tak usilovně
vysávala. V polovině cesty se najednou vynoří vzpomínka. Snažím se jí ignorovat, ale
ona mi nedá pokoj, takže si začínám uvědomovat, že je středa, poslední den na napsání
článku a fakt, že kdybych ho nenapsal tak

bych nejspíš sežrán zaživa Luckou nebo Mártym, mne nutí jít si sednout ke stolu a začít
se mořit s článkem. Ke stolu jsem samozřejmě nedošel, jako vždy mne svou obludnou
přitažlivostí vábí lednička, takže podnikám
nájezd, vybírám vše, co není víc jak dva roky
prošlé a pomalu se i se svačinkou sunu ke
stolu. A teď je přede mnou nejtěžší rozhodování, gauč a odpočinek, nebo psaní článku
a přežití? Zas tak těžké rozhodování to není,
padám na gauč a doufám, že Lucce ani Martymu nebudu chutnat…
Adam Hort

Laser game
Zamířit, pal a vítězství je moje! Takhle to na
Laser game funguje. Tedy to jsem si až do
nedávna myslela. Když jsem k narozeninám
dostala poukaz na Laser game, byla jsem
z toho vážně nadšená. Představovala jsem si
to asi jako filmovou střílečku. Jsem hlavní
hrdina, na kterého najednou všichni zaútočí,
ale já se všem střelám vyhnu, vyskočím ze
svého úkrytu a všechny soupeře porazím. To
jsem ale ještě vůbec netušila, co mě čeká. Šli
jsme temnou chodbou až jsme došli do místnosti s barem a stoly. Pak si nás vzala jedna slečna a my si navlékli vesty. V rychlosti
nám vysvětlila pravidla a my jsme se vrhli
do arény. Moje první pocity byly asi: „Co

mám dělat?“ A tak jsem se rozběhla vstříc
aréně. Zatím co ostatní se šli někam schovat,
já jsem se rozběhla přímo doprostřed. A to
byla moje zásadní chyba. Uslyšela jsem několik výstřelů a už jsem byla na pár sekund
ze hry. Po chvíli jsem se už začala orientovat. Teď je moje šance. Začala jsem zběsile
střílet, ale v tom nejednou slyším: „Konec
hry.“ „Cože? To už uběhlo 12 minut?“ říkala
jsem si. Nakonec jsem byla tak zpocená, že
si příště radši vezmu náhradní tričko. A jak to
dopadlo? No, alespoň jsem dostala ocenění.
Obětní beránek.
Martina Hátriková
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15 - 20 min v troubě
vyhřáté na 180°C.

Ingredience na těsto:
• 2 vejce
• 175 g cukru krupice
• 4 polévkové lžíce holandského
kakaa (ne granko)
• 60 g másla
• 180 ml vody
• 75 g vlašských ořechů/mandlí (podle chuti)
• 140 g polohrubé mouky
• 100 g řeckého jogurtu
• ½ prášku do pečiva
• Velká špetka sody
• Velká špetka soli
• 15 sušenek Oreo (na dno košíčků)
Postup přípravy těsta:
Ořechy/mandle posekáme nebo nameleme
na menší kousky a opražíme na sucho na
pánvičce. Do kastrůlku dáme vodu a máslo a ohříváme na mírném plamenu, dokud
se máslo nerozpustí, poté přidáme kakao
a rozmícháme. V míse si mezitím připravíme zbytek ingrediencí. Mouku prosejeme
s práškem do pečiva, sodou, solí a do směsi
přimícháme už opražené ořechy. Vejce vyšleháme při nejvyšší rychlosti šlehače za
postupného přisypávání cukru. Poté snížíme rychlost na nejnižší a po lžících zašleháváme střídavě směs s moukou a kakaovou
směs s řeckým jogurtem.
Potom už stačí hotovou směsí naplnit připravené formičky/košíčky na muffiny a dát
do trouby péct.
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Ingredience na krém:
• 250 g mascarpone
• 250 ml smetany ke šlehání
• 1 lžíce moučkového cukru
• 6 sušenek Oreo (+ nějaké orea na ozdobu)

Postup přípravy krému:
Mascarpone i smetana musí být dobře vychlazené tak, že z ledničky přijdou rovnou do mísy
a můžeme z nich začít šlehat krém. Nejdříve
zapneme šlehač na nižší rychlost, po minutě
zvýšíme na plnou rychlost a šleháme +/- 1,5
minuty dokud nebude krém téměř vyšlehaný.
Poté snížíme rychlost opět na nízkou a krém
došleháme, aby byl dostatečně pevný. Oreo
sušenky rozdrolíme nebo rozsekáme na drobno a opatrně je vmícháme do krému.
Hana Al-Jamal

Hominem te esse,
memento
Spoutáni tím, co se zdá být krásné
stojíme věrně v temnotě.
Myšlenky naše nehybně tančí
a spousta očí v přeplněné chodbě,
jen tiše zírají z cely zamčené.
To aby z nás udělali trosky
pod záminkou jedinou
řídí vedení všemožných evidencí.
Jen opíjí naše mozky
a city naše sprostě klamou.
Jsme ovládáni jejich existencí.
Musíš mlčet a raději nevnímat,
znát pravdu a sám sobě protivit se.
Nechat je dělat, co oni si přejí,
jen slepě se na to dívat.
To jest naším údělem – osudu oddat se.
Viktoria Mishchenko

Dravé látky
Dnes jsem četla v pražské pětce,
že si musím koupit štětce.
Pak namíchám s trochou času,
odstín barvy tvého hlasu.
Ponořená v haldě pěny,
koukám na ty bílé stěny.
V této fázi nemoci,
už mi není pomoci.
Když nechám růst mastné vlasy,
všude slyším čudné hlasy.
V pěně s hlubším ponorem,
s nepřijatým hovorem,
teď mám v sobě dravé látky,
nechce se mi volat zpátky.
V této fázi nemoci,
už mi není pomoci.
Na okraji teplých krajů,
tam si s myšlenkami hraju.
S takto počmáranou stěnou,
skutky splácím špatnou měnou.
V motivační stránce věci,
všechno jsou to jenom kecy.
V této fázi nemoci,
už mi není pomoci.
Katarína Brányiková
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Jarní GPJP FEST 2015

19.06. Kruci, poledni šlofíček se trošku
protáhl, ale nevadí. Vstát z postele, nahodit
oblečení, zbavit se té gargantuovské obludnosti, kterou mám vždy po spánku na hlavě
a vyrážím. Samozřejmě si až venku uvědomím, že nemám nejmenší tušení, kde je
Nová Chmelnice. Matně si vzpomínám, že
někdo říkal něco o tramvaji, tak se jdu podívat a vida, jedenáctka jede do chmelnice.
Jistotu, že jedu dobře získávám hned, jak se
rozhlédnu po tramvaji, půlka lidí ode mne ze
školy… Na místě už jsou na štěstí šipky, které mě vedou až k Urbanovi, který je vidět na
míle daleko. Uvnitř sice skoro prázdno, ale
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aspoň ještě můžu pospávat. Postupně se sál
plní, kapely zkouší a já si pospávám. Konečně už i někdo ze třídy. Fajn pocit vidět známé tváře. Za okny už tma, uvnitř masa lidí
a spousta rozšklebených obličejů, které buď
sedí u stolů a drbou o sto šest, anebo jedou na
parketu pogo. Atmosféra super, milion lidí,
které jsem ve škole nikdy neviděl a najednou půlnoc, telefonát kde jsem, a už se řítím
na tramvaj a těším na podzimní fest. Fiasko
s karaoke už jsem neviděl, takže úplně skvělý zážitek, nezkažený žádnými ukradenými
dráty…
Adam Hort

fotografie: Viktoria Mishchenko

Hokej nás spojuje
Výročí konce druhé světové války, pompézní
přehlídka v Moskvě. Nic z toho mě nezajímá. Putin si se svou armádou může klidně
pochodovat na měsíci a mě to bude jedno.
Jsem totiž hokejový fanda. Jak si povedeme
v dalších zápasech, překonáme návštěvnický
rekord? To jsou otázky, které celý národ řeší,
protože všichni jsou hokejem doslova posed-

lí. A na tuhle posedlost je i ten nejlepší exorcista krátký. Z rádia, které právě teď poslouchám, mě moderátor láká na posledních pár
lístků na zápas s Německem. Smutně přepnu
na jinou stanici a podívám se do skříně, kde
vidím bundu, kterou jsem dostal k vánocům.
Měl jsem si přát lísky na hokej místo ní. Teď
už to vím.
Jakub Zdeněk

Physics Adventures
part 1
It is an awe inspiring thought that all the
things we have ever created we had to imagine first. From beautiful music that can bring
tears to our eyes to beautiful ships that can
carry us into space and back again, all those things someone had to imagine first. Our
imagination seems limitless and it would be
an awful shame if we didn‘t use it, because
after all – we all have it.
When we look very carefully at the people
all around us or indeed at ourselves, we might notice one thing: that the more we know
and the more we understand, the more we
can imagine. And so perhaps if imagination is such an awesome thing – the source
of everything we have ever made - it might
be a good idea to learn a little more, so that
perhaps we might imagine things still more
amazing.
Since I am here at my desk pressing buttons and thinking very hard of what to tell
you next and you are over there sometime in
the future I can‘t physically show you what

I want to teach you. But this is no problem
at all because I have my imagination and
you have yours and so we can communicate across time and space as long and far as
we like. There is just one little inconvenience
with this method: while I can talk to you, you
can‘t really talk to me. Sadly I can‘t imagine
anything we could do about that right now,
but perhaps you‘ll think of something.
Let‘s start learning now! Imagine yourself
standing in the middle of some very thick
fog. There is white all around you, everywhere you look, everywhere you go, all
the same. That‘s not very interesting, is it?
Let‘s clear the fog a bit then. Now at least
you can see the floor, but it‘s just as boring
as the fog, white and smooth and as flat as a
puddle. Well maybe we should clear the fog
even more, much more in fact. There we go.
Now it‘s so far that you can‘t even see where
it starts. And the floor meanwhile seems to
stretch out into the distance for as far as you
can see. Now finally we have some room to
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breathe. Try it, take a deep long breath! Now
open your eyes, can you feel how huge this
space is?
Let‘s play a bit with the lights, shall we?
Look at the Sky shining uniformly all around
you like a great dome of white light. Let‘s
try to dim that light a little. Can you see the
darkness creeping in, the horizon inching
ever closer? A little longer and it will be pitch
black in here. What a spooky place it has turned into! No sound at all, except your own
breathing. Imagine the vastness all around
you, stretching without end into the dark.
Yet not the faintest sound is to be heard out
there, no matter how hard you try to focus.
Perhaps something has woken in the midst of
that darkness, perhaps some great beast, lurking, waiting for the right moment to strike!
Quick, bring the lights back on! Great Galaxy! That glare is unbearable, I bet you can‘t
see anything either. Luckily our eyes are fast
to adapt. Now the world is coming into sight
again. And there is no beast at all. What a si-

lly fear that was. Still I could swear there was
something there!
Now let us bring our minds to work. What
have we learned about the world so far? There is space for one thing. We can move wherever we want in space, as long as we know
how to get there of course, but we can only
be in one place at a time. At a time… oh yes!
Time, of course, there is also time besides
space. Unlike in space though, we cannot
move in time wherever we‘d like to. We can
only move forward. And it would seem we
can neither slow down nor speed up, when
we move through time, but we‘ll see about
that. Then there was this experience in the
darkness. We thought there was some horrible beast there, we were sure of it! But there
was none. Perhaps our senses are not as reliable as we thought they were. Perhaps, we
should find a way to help them along, so that
next time we know for sure.
Viktor Benhart

A Gas Giant
Imagine a massive planet like Jupiter, an
undisputed giant among the satellites of its
star. Its clouds are a vibrant purple with horizontal rings of black, white and gray. From
the equator an eye is gazing into the darkness,
an awesome storm, accelerating the winds
around it to ever greater speeds. Orbiting this
colossus is a humble and faithful companion,
a small rocky moon. It‘s core is still radiating
with heat as the tidal forces summoned by
its master tare at its flesh. It is the most precious marble this traveler carries with it on
its long journey, as it is covered by a liquid
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ocean. An archipelago of many volcanic islands, large and small, spans it from pole to
pole waiting to be swept by the mountain-high tides which come rolling over the moon‘s
surface every semi-rotation and cool the hot
rock erupting from beneath. Water vapor is
thus released into the oxygen-rich atmosphere and gathers there in clouds much like those of the moon‘s larger companion. Where
the clouds are sparse, they reveal the brilliant
canvas of rich purples and alternating grays
shifting in the sky above as they dance across
the enormous disk…
Viktor Benhart

Neprůstřelná vesta
Sem hladový konzument štěstí,
jen s děravým žaludkem.
Svoje ruce svírám v pěsti
s nebezpečím za zadkem.
Dát se na nejhorší cestu,
s nožem proti pistolím.
Mít tak neprůstřelnou vestu,
kuráž zařvat “vystřelím!”
Mám strach z vlastních fóbií,
a fóbii z vlastního strachu,
že bosá šlápnu na zmiji,
že udusí mě zrnko prachu.
Vždy, když osud dává rány,
já vřele nastavuju tvář.
Zrovna u nebeské brány,
mi nesvítí svatozář.

Amorovi
Malé děcko, plné síly.
Je to na něm ještě znát.
Bezmyšlenkovitě střílí,
srdce láme natřikrát.
Zasáhnout ho třeba v letu,
nechceme však dělat hluk.
No tak aspoň na odvetu,
rozlámat mu šíp a luk.
Katarína Brányiková

Katarína Brányiková
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