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Milí čtenáři, 

a je to tady! Pokud právě v ruce držíte náš (váš) časopis, tak jsme 
to konečně dokázali. Po několika měsících neustálého přemýšlení 
a debatování jsme sebrali veškerou odvahu a šli do toho. 

Věřím, že je na naší škole mnoho lidí, jejichž texty se dobře čtou, 
a hlavně, které psaní baví, nebo naopak ti, jež si s chutí přečtou dílka 
svých spolužáků.  

Sice jsme si přáli noviny jako takové, ale pro nedostatek finančních 
prostředků a úsporu času jsme našli alternativu časopisu.  

A o čem se u nás dočtete?  
Časopis bude vydáván jako čtvrtletník. To znamená, že v každém 

čísle bude jakýsi souhrn toho, co nám přišlo zajímavé, ať už ze školy 
nebo z našeho okolí. Dozvíte se u nás o některých chystaných 
kulturních akcích a také pro vás máme několik pravidelných rubrik 
na určité téma. Samozřejmě, že nebudou chybět rozhovory, vtipy 
a nějaká to sudoku.  

Předem upozorňujeme na to, že s časopisem začínáme. Není nic 
lehčího než si říct - budeme vydávat časopis. Ale ta práce kolem. 
Proto bychom vás rádi poprosili o shovívavost a toleranci. UČÍME SE.  

A jestli zrovna sedíte a čekáte na kamaráda nebo na autobus, 
pohodlně se usaďte a otočte list. Za celou redakci vám přejeme 
hezké čtení…  

Lucie 
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ELITA, JELITA 
Hlavním aktérem této rubriky je naše škola. Zprávy, fakta, 

události, témat je tu vždycky dosti. 

Kde se ten nápad vzal?  
U nástěnky v přízemí se denně zastaví snad každý. Mísí se 

tu radost ze suplování s beznadějí studenta, který se marně snaží 
najít, kde má právě hodinu. V poslední době se na ní také začaly 
objevovat zajímavé pozvánky lákající nás na nezvyklé a exotické 
zážitky. Ale kde se tam vlastně vzaly? Rozhodla jsem se této záhadě 
přijít na kloub.  

Zjistila jsem, že již proběhly workshopy jako Světové chutě 
čokolády, Ochutnávka sushi či Degustace hmyzu. Málokdo si ale umí 
představit, kolik práce a úsilí stojí zařizování jedné této akce - 
- maratony hovorů, mraky schůzek a domlouvání. Toto téměř 
heroické úsilí pro nás vynakládá jedna naše energická paní učitelka 
Bc. Michaela Krestýnová.  A díky za všechny tyto prožitky patří jí.  

Na brigádách v restauracích se seznámila s odborníky 
na nejrůznější kuchyně a s jejich pomocí nám zprostředkovává tyto 
netradiční ochutnávky. Ti, kteří se ještě nestihli zúčastnit žádného 
workshopu, nemusí zoufat. Mezi další chystané akce patří například 
Seznámení s molekulovou kuchyní, Arabská kuchyně, Hodina 
s africkým tancem a Island, které jsou námi již nedočkavě očekávané.  

S myšlenkou na zpestření nudných školních dnů přišla paní 
učitelka již v době studia na gymnáziu, kde si sami zařizovali podobné 
semináře. Myslím, že spousta z vás má ve svém okolí někoho 
zajímavého, kdo by se chtěl o to „své“ podělit. Nebo jste to právě vy! 
Neváhejte přijít s jakýmkoliv nápadem. Proč chodit do školy jenom 
z povinnosti a s kyselým „ksichtem“, když si můžeme sami vymyslet, 
jak mít školu rádi?  

Kdo by se nechtěl ráno probudit a říct si: „Jo, dneska by to šlo!“ 
Kristýna 
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Přednáška k sežrání  

 Asi si řeknete, kdo by dobrovolně zůstával po škole? Jenže jak 
možná tušíte, na naší škole se začaly pořádat přednášky 
na nejrůznější témata. O těch se vždy dozvíte včas na hlavní 
nástěnce.  

Když jsem se šla ráno před vyučováním podívat na suplované 
hodiny, zaujal mě plakát, který tam visel. Jen zběžně jsem se na něj 
zadívala. V hlavě mi utkvěla dvě slova – čokoláda a ochutnat! Později 
jsem se o tom bavila se spolužačkou. Ji plakát zaujal. Takže nezbývalo 
nic jiného, než se nahlásit, zaplatit a čekat.  

Pak přišel ten den. 
Ve čtvrtek 21. 2. 2013 se 
sešli zájemci a hlavně 
milovníci čokolády v učebně 
zeměpisu, kde na nás čekal 
jeden z kamarádů paní 
profesorky Krestýnové – 
– Martin Beránek. Co bych 
dala za to mít takové 
kamarády! 

Martin Beránek provokuje chuťové buňky v brněnské restauraci 
Il Mercato. Celá přednáška probíhala formou povídání, ochutnávky 
čokolád z nejrůznějších koutů světa a následujících otázek na náš 
názor. Někteří z nás si dokonce odnesli 
recept na soufflé.  

A co jsme měli možnost ochutnat? 
Začali jsme oříškovým griliášem, spoustou 
peciček ať už bílé nebo hořké čokolády. 
Následoval lahodný košíček s kandovaným 
zázvorem, na který myslím dodnes. A jako 
kulinářská třešnička - hořká čokoláda 

foto: Lucie Huslíková 

zdroj: http://www.gjbi.cz 
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s rajčatovou marmeládou a uzeným chilli, která ale ne každému 
sedla. Ale o tom to je. Zkoušet! 

Nejen pro nás studenty, ale i pro učitele to bylo něco nového 
a hlavně dobrého. A myslím, že snad nikomu z nás ta hodina ve škole 
navíc nevadila. O tom svědčí i vysoká účast.  

Tak zase příště u něčeho chutného!  
Lucie 

Do nebíčka nebo do peklíčka  

(studentský ples 2013) 
Otázkou studentského 

plesu se na Gymnáziu 
Jana Blahoslava každým 
rokem zabývají studenti 
třetích ročníků. Všichni 
jsme s nadšením 
očekávali ten den, kdy 
budeme moct společně 
s naší paralelní třídou 
ples od základů 
zorganizovat, sehnat dary do tomboly, vymyslet a vyzdobit celý sál 
podle našich představ. Jenomže... 

Hned poté, kdy jsme byli jen okrajově zasvěceni do příprav plesu, 
jsme zjistili, že to asi nebude jen tak jednoduché dát tyhle všechny 
věci dohromady tak, aby na konci vzniklo něco, co bude fungovat 
a hlavně se líbit. Vše začalo určením plesového výboru a sháněním 
darů do tomboly. Což o to, najít místo, kde vám dary dají… 
Ale to nekonečné papírování a obcházení obchodů. Nejhorším 
úkolem týkajícím se tomboly bylo všechny věci označit, sepsat jejich 
seznam a uvést sponzory. Dále té práce přes nekonečné navrhování 
a schvalování lístků až po vytváření výzdoby… 

 

foto: Marek Sedlák 
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Skoro každý týden probíhaly schůze třídního výboru, na kterých se 
domlouval průběh dalších příprav. Hledání tanečních skupin, výplata 
pro ně, jídlo pro kapelu, a nakonec úlohy lidí, kdo se bude 
na samotném plesu o co starat. Jistý byl jen název plesu, který jsme 
také museli vymyslet - Nebe, peklo, ráj.  

8. 3. 2013, tedy den „D" se neúprosně blížil. Od začátku příprav, 
tudíž přibližně od ledna, jsme měli přes všechny překážky ples skoro 
nachystaný. Čekali jsme jen na odpověď tiskárny, kde jsme si nechali 
tisknout lístky. Zbývalo už jen místo konání plesu patřičně vyzdobit. 

Přes počáteční nešvary a dohadování z toho podle mého názoru 
nakonec byla velice podařená akce, která proběhla bez větších 
komplikací. Doufám, že se to všem zúčastněným líbilo a budou 
se těšit na ples další.  

Honza 

Věděli jste to? 

Pokud jste si někdy 
stěžovali na staré školní 
lavice, židle nebo jiné 
vybavení, našel jsem 
v laboratoři chemie něco, 
co by nemělo uniknout 
vašim kritickým očím. Jedna 
(nebo více?) z mnohých 
baněk ve výše uvedené 
studovně totiž nese známky 
výroby ještě z doby druhé 
světové války. 

Ondřej 
  

foto: Ondřej Zeman 
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Bylo, nebylo... Bude? 

Nic netušící učitelé nervózně přešlapují na svých dozorech 
na chodbách. Někteří se hloučkují a snaží se od ostatních dozvědět 
něco víc. Všichni mají jedno společné, nemohou zastavit proud 
otázek valící se do jejich hlav: „Nečekaná porada ve středu ráno?“ 
„Co se děje?“ „Udělal jsem něco špatně?“ Ač si to mnozí 
nepřiznávají, i těm nejodvážnějším vplul do těla nezvaný host – 
– Nejistota. 

Dveře sborovny se zavřely, pedagogický sbor usedá na tradiční 
místa. Ředitel školy zůstává stát a s vážnou tváří pronáší úvodní 
slova. Hustá atmosféra v místnosti by se dala krájet. 

Kdosi zaklepe, dveře se otevřou a do místnosti se nahrne dav 
studentů. Vystoupí z něj dvě dívky a uvádí tuto prapodivnou akci: 
„Když je zítra ten Den učitelů, tak jsme si pro vás připravili malé 
překvapení.“ Nevyslovený oddech: „Uff!“ jako by vyšel ze rtů 
každého učitele. 

Skupina studentů začíná za doprovodu kytar zpívat anglická slova 
písničky „Count on me“ od moderního country zpěváka Bruna Marse. 
Po pár minutách je dozpíváno. Studenti koukají na učitele, učitelé 
pozorují studenty a čekají, co bude dál. Když v tom se znovu ozve 
zvuk strun a „pěvecký sbor“ opět spustí. Teď vybídnou i pedagogy, 
aby si zazpívali všichni společně: „Když jsem byl malý, říkali mi naši, 
DOBŘE SE UČ a jez chytrou kaši, ...“ 

„Za odměnu, že jste to 
s námi vydrželi, pro vás něco 
máme,“ a proto dostal každý 
učitel s láskou vyráběný 
muffin s čokoládovou polevou 
a barevným zdobením 
navrchu. Barevná taštička 

foto: Adéla Rausouvá 
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ukrývala ještě jeden společný dárek. 
8:00. Zazvonilo, a tak se všichni odebrali do tříd učit a být učeni. 

Teď však už s mnohem lepší náladou a dalším novým zážitkem 
ze „školních lavic“. 

Tímto bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se podíleli 
na přípravě Dne učitelů, že byli ochotni obětovat svůj volný čas 
pro zpestření obyčejného školního dne. Děkuji také panu řediteli 
a celému pedagogickému sboru, že zvládli přežít naše falešné tóny 
a vše přijali s úsměvem na tváři. Myslím, že se středečních 10 minut 
před osmou nakonec povedlo a doufám, že se tato a podobné akce 
stanou na škole tradicí. 

Barbara 

V rytmu tance 

Dne 7. 4. 2013 se taneční klub Orion Oslavany zúčastnil soutěže 
v plesových choreografiích konané v brněnském Univerzitním 
kampusu. Porotě a divákům předvedlo 8 tanečních párů - 
- Jan Beránek a Klára Čeperová, Martin Smetana a Ester Korsová, 
Jindřich Beránek a Barbara Schweizerová, Martin Dvořáček 
a Adéla Rausová, Jan Halada a Tereza Urbánková, Jan Sobotka 
a Veronika Saxová, David Prokop a Jana Šustová, Michal Kubiš 
a Monika Kratochvílová mix standartních tanců. Hlavně díky výborné 
choreografce Kateřině Jelínkové a trenérům Marcele a Martinovi 
Flekalovým se podařilo TK Orionu vybojovat krásné 2. místo. Všichni 
si tak vytancovali stříbrné medaile a postup na mistrovství ČR. 

Barbara 
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NA SLOVÍČKO, PROSÍM... 
Rozhovory se známými, neznámými, zajímavými, nezajímavými, 

pochopenými, ale i nepochopenými lidmi. 

Jak si žije sportovkyně?  

Nedávno jsem potkala Báru Krejčíkovou a daly jsme se 
do řeči. Povídaly jsme si o jejím tenisovém životě, úspěších 
a také o škole. Poté, co náš rozhovor skončil, jsem si řekla, 
že skoro nikdo o ní nic podrobnějšího neví. Proto jsem se 
rozhodla využít toho, že k nám na školu zavítala, a napsat 
o ní pár vět, abych vám přiblížila, jak Bára žije. 

 

V kolika letech ses začala věnovat tenisu a jak ses k němu 
vůbec dostala? 

Takže, moje úplně první tenisové krůčky mohly být asi  
ve 3-4 letech. Když můj starší brácha chodil na kurty, mamka ho 
doprovázela a já jsem chodila s nimi. Byla jsem na tenis ještě dost 
malá a mladá, ale myslím, že už v té době mě to bavilo. Běhala jsem 
kolem tenisové zdi, která je tu v Alexovicích na kurtech, a snažila 
jsem se trefit raketkou míček. Alespoň tak to rodiče vyprávějí, když 
na to přijde řeč. 

A jak stíháš školu, když cestuješ a jezdíš po různých 
soutěžích?  

No, ve škole se objevuji jen hodně zřídka. Obvykle tam přijdu jen 
na pár hodin týdně napsat nějaké písemky, a pak zase vyrážím buďto 
na turnaj, nebo na trénink. Je toho hodně, ale s velkou pomocí rodičů 
a vstřícností učitelů a ředitele to nějak zvládám a doufám, že i zvládat 
budu. 
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Co děláš, když zrovna netrénuješ nebo nejsi ve škole? Máš 
nějaké jiné koníčky? 

Když mě nenajdete na kurtech a ani ve škole a neučím se, tak asi 
spím. 

Je to hodně náročné a na nic jiného mi v podstatě nezbývá čas. 
Když už se ale nějaký najde, tak ho asi trávím na internetu, někdy 
i čtením nebo věcmi ohledně tenisu (kondicí, plánováním turnajů, 
přípravou atd.). Je pravda, že poslední dobou mě hodně baví florbal 
a chodím do školního kroužku, který se koná každé úterý před 
školou. Mám štěstí, že je florbal ráno, protože jinak bych ho časově 
nezvládala. 

Jaký je tvůj největší úspěch v soutěži a z jaké výhry máš 
největší radost?  

Tak, v Česku bych řekla, že můj největší úspěch je výhra v létě 
2012 prestižní Pardubické juniorky (Mistrovství ČR do 18 let).  

Na mezinárodních turnajích do 18 let si hodně vážím toho, že se 
mohu dostat na tenisové grandslamy, kde mám šanci potkat 
špičkové hráče a hráčky. Můj největší 
úspěch na grandslamu byl asi v lednu 2012, 
kdy jsem se na svém prvním Australian 
Open dostala do čtvrtfinále dvouhry jako 
nenasazená hráčka, a letos znovu 
na Australian Open, kde jsem si čtvrtfinále 
v dvouhře obhájila a přidala k tomu ještě 
stříbro ve čtyřhře se svojí spoluhráčkou 
z Ukrajiny. Z Austrálie jsem unešená 
a doufám, že se tam ještě někdy budu moct 
kouknout. Hodně si vážím i 2. turnaje, který 
jsem na podzim v roce 2012 vyhrála v Praze 
a následně v Novém Sadu (SRB).  

Mezi velké úspěchy v mezinárodní 
kategorii žen řadím hlavně výhru zdroj: 

https://www.facebook.com/KrejcikovaBarbora 
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jednoho turnaje s dotací 10 000 USD (amerických dolarů) 
v Dubrovníku (CRO) loni na podzim a dále pak dalších titulů 
ve čtyřhře. 

Radost mám z každého vítězného zápasu, ať už je v prvním kole 
či ve finále, s lepší, či horší hráčkou, v Česku nebo v cizině. Vážím si 
každého zápasu, který jsem kdy hrála a vyhrála nebo prohrála. 
Vítězství dodávají sebevědomí a prohry zase ponaučení. 

Máš nějaký talisman, který ti pomáhá při zápasech? 
Talisman? To asi ne. Je pravda, že na turnaje vozím vždy toho 

jednoho stejného plyšáka, který je pořád se mnou, ale já ho 
za talisman nepovažuji. Spíš mi připomíná domov. 

Určitě, pokud to jde, tak se snažím každý den dělat stejné věci. Dát 
si stejnou snídani, stejně se rozcvičit, sedat si na stejnou lavičku 
a takové věci, ale nevím, jestli to pomáhá. Někdy to vyjde a vyhraji 
a někdy zas ne. Učím se vyrovnávat s obojím. 

Báro, děkuji za rozhovor a přeji hodně tenisových úspěchů 
za mě i za celou školu!  

Lenka 

Není to jen o Klusovi 
Na větu: „Jdu dělat rozhovor s Jiřím 

Kučerovským," nereagoval téměř nikdo. 
Přitom tenhle sympaťák má za sebou 
třináct muzikou naplněných let se 
skupinou Animé. Jako její 
spoluzakladatel se od „ničeho“ 
propracoval až k hudebně velmi 
zajímavým skladbám, kterých si kritika 
poměrně cení. Já je kladně hodnotím také 
a myslím si, že: „Ten, co hraje s Klusem" 
má světu rozhodně co ukázat... 
  zdroj: http://bzmedia.cz 
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Jak vlastně vznikl projekt Animé?  
Tak on to není ani tak projekt, jako spíš skupina, která vlastně 

funguje už deset let, možná víc. 

Podle oficiálních informací třináct, což je celkem úctyhodné. 
To zní strašně, ale je to možný. My jsme taková ta kapela, o které 

novináři píšou: „No, o těch ještě uslyšíme,“ jenže to píšou už deset 
let. (smích) 

Do kterého hudebního žánru byste skupinu Animé zařadil? 
Asi do žádnýho. Člověk dělá hudbu tak, jak ji dělá, a o žánrech moc 

nepřemýšlí. Snaží se, aby ho to co nejvíc naplňovalo, a pak, když se 
někam dostane a začnou o něm psát, tu hudbu nějak označí. Takže já 
jsem před deseti lety poprvé slyšel, v souvislosti s naší kapelou, 
termín emo rock, což už by se dneska napsat nedalo, protože pojem 
emo se za tu dobu změnil, teď je to o patce a nehtech. 

Co vás inspiruje při psaní hudby? 
To se takhle asi říct nedá, já moc nevěřím na fenomén inspirace. 

Na to, že by člověk něco viděl, zažil nebo cítil a na základě toho začal 
psát nějakou hudbu, protože jediný, co člověk potřebuje ke psaní 
hudby, je klid a čas něco vymyslet. To, že v textech se promítají 
nějaké životní zkušenosti nebo pocity, to je jiná věc, ale rozhodně 
nedokážu říct, že by mě něco inspirovalo v tomhle smyslu. Zní to 
trošku chladně, ale je to tak. (smích) 

Vydali jste celkem tři desky: Sky above the Wires, Cuts 
a Animé, na kterou z nich jste nejpyšnější? 

Těžko říct, většinou se člověku nelíbí to, co sám udělá. Jestli znáš 
ten pocit, když posloucháš záznam svýho hlasu a nelíbí se ti, tak tohle 
já prožívám u každé nahrávky. Člověk to vždycky myslí upřímně 
a ze srdce a dává do toho maximum a stejně, když to po sobě za rok 
poslouchá, tak si říká: „Ježišmarija, tohle je přece strašný.“ Takže 
tímhle trpí všechno, co jsem kdy udělal. Navíc já s ničím nikdy 
nebudu spokojenej. Což je ale podle mě na druhou stranu dobrá věc, 
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protože kdyby se člověk s něčím spokojil, tak by se zarazil ve vývoji, 
takže je to vlastně asi v pořádku. A logicky to, co je nejnovější, u toho 
si člověk nejmíň zacpává uši, tudíž za nejlepší považuju naši třetí 
a poslední desku. 

Vy spolupracujete s Tomášem Klusem, takže by mě zajímalo, 
čím se liší koncertování s Tomášem Klusem a koncertování 
se skupinou Animé?  

No tak u Tomáše Kluse je hlavní 
Tomáš Klus a u Animé jsem hlavní 
já. U Animé píšu veškerou hudbu 
já a u Tomáše Kluse píše hudbu 
Tomáš Klus. S Tomášem je to něco 
úplně jinýho, na něj chodí strašně 
moc lidí a člověk se na těch 
koncertech učí třeba komunikovat 
s publikem, potom přijde sem do Metra (Metro - music bar v Brně, 
red. pozn.) a cítí se mnohem míň ztrémovanej, než kdyby s Tomášem 
nehrál, takže jsou to zkušenosti a baví mě to. Je to kreativní činnost, 
ale v jiným smyslu. Je potřeba obalit ty tříakordový písničky, tak aby 
to bylo vždycky něco novýho. Navíc jeho koncertování je hodně 

založeno na improvizaci. On 
najednou třeba začne komunikovat 
s divákem v první řadě a skládat 
na něj písničku v reálným čase 
a na to člověk musí reagovat. Je to 
strašně inspirující a vyčerpávající 
a člověk je pomalu stejně zpocenej 
po koncertě Tomáše Kluse jako 
po koncertě Animé.  

  

foto: Jakub Deml 

zdroj: https://www.facebook.com/pages/Animé 
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Co si vy užijete víc? 
No, jak kdy. Chtělo by se říct, že Animé si užiju víc, protože to 

vymýšlím a je pro mě snadný najít kanál, kterým ze sebe můžu vydat 
maximum, a ten požitek, kvůli kterýmu člověk vlastně hudbu dělá. 
Na druhou stranu některý zážitky co se odehrály na koncertech 
s Tomášem, jsou nezapomenutelný, takže na tuhle otázku se 
v podstatě skoro nedá odpovědět.  

Prasklá struna, třeba... 
Například. 

Poslední otázka. Vzhledem k tomu, že jsme školní časopis, by 
mě zajímalo, jak jste vy prožíval školní léta, potažmo střední 
školu? 

Já jsem se hodně schovával za kytaru. Slečnám, který se líbily mně, 
jsem se nelíbil já a obráceně. Byl jsem takový ten klasický introvertní 
sexuálně frustrovaný teenager, který vzhlíží k těm holkám, co jsou 
vlastně jeho spolužačky, ale už v těch sedmnácti vyhledávají kluky 
z opravdových kapel, kteří jsou o pět let starší, a ty na ně prostě 
nemáš, i když už tu elektrickou kytaru máš doma taky. (smích) 

Klára 
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JÁ, ŠIROKÝ BYSTROZRAKÝ 
Filip Široký, student druhého ročníku našeho gymnázia, vám zde 

představí nepředstavitelné. 

Je možné cestovat v čase? 

Cestování v čase nás tolik láká, protože jsme jeho zajatci. 
Nemůžeme si jednoduše zvolit, jak se v něm pohybovat, jako to 
děláme v prostorových rozměrech. 

V roce 1915 uveřejnil Albert Einstein obecnou teorii relativity. Ta 
popisuje vesmír jako čtyřrozměrnou tkaninu se třemi prostorovými 
a jednou časovou dimenzí. Hmotnost a energie tuto tkaninu zakřivují 
a mění geometrii prostoru, a ta zase ovlivňuje jejich pohyb, takže to 
vnímáme jako působení gravitační síly. Jenže zvrásněný není jen 
prostor, nýbrž i čas. 

Dovnitř červí díry 
Představme si železničního 

inženýra, který chce postavit 
dráhu vedoucí do nějakého 
místa na druhé straně hor. 
Může ji nechat vystoupat po 
úbočí, a pak zase na druhé 
straně po úbočí klesat. Dráha 
ale bude mnohem kratší, 
když horami povede tunel. 
Protože prostor a čas jsou si 
v OTR tak podobné, že je 

fyzici spojují do jediné struktury prostoročasu, můžeme snad udělat 
s časem něco obdobného, co inženýři dělají s prostorem: navrhnout 
zkratku. A analýza takovýchto časových zkratek ukázala, že by mohly 
plnit funkci strojů času. 
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Zkratky v čase 
Poloha v prostoročasu je určena prostorovou polohou a časem – 

– například GJBI dnes v poledne. Kdyby se tam otvírala ústa červí 
díry, výstup z ní by mohl být třeba GJBI včera v poledne. Zažít takové 
dobrodružství ale není zase tak jednoduché – musíte překonat 
několik překážek. Tou nejzávažnější je takovou červí díru najít. Červí 
díry sice jsou řešeními Einsteinových rovnic, nemáme však zatím 
žádný důkaz, že v přírodě skutečně existují. Dalším problémem je 
potřeba negativní energie, která by udržela ústa červí díry otevřená. 

Co střeží tok času? 
Každý hollywoodský scénárista 

ví, že cesty do minulosti by vedly 
k neřešitelným dilematům. 
Nejznámější se nazývá „paradox 
dědečka“. Co kdybyste se vrátili 
v čase a zabili svého dědečka, který 
byl ještě mladý chlapec? Pak by se 
některý z vašich rodičů nikdy 
nenarodil – vymazalo by to vaši 
existenci. Zmizeli byste z reality? 

Tento paradox má hned několik 
řešení. Tím nejoblíbenějším mezi 
fyziky je myšlenka, že do hry 
vstoupí nějaký dosud neznámý 
přírodní zákon vždy, kdy je 
ohrožena kauzalita. Druhá 
možnost ochrany vašeho dědečka přichází z kvantového světa. 
Myšlenka je jednoduchá: cokoli se stane, stvoří nový vesmír, který 
nemá vztah k jinému vesmíru. Paradox je vyřešen, ale ne příliš 
uspokojivým způsobem. Třetí řešení je takové, že ve skutečnosti 
svého dědečka zabít nemůžeme. Nejlepší metodou pro zjištění, jak to 
s tímto paradoxem je, by bylo stroj času opravdu sestrojit a použít. 
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Cesta do budoucnosti je otevřená 
Vše, co jsme zatím uvedli, jako by říkalo, že cesty v čase nejsou 

možné. To ale není vůbec pravda. Víme, že cesty v čase možné jsou, 
už proto, že jsme je už uskutečnili. 

Podle Einsteinovy speciální teorie relativity, která je jednou 
z nejlépe ověřených teorií, jsou přírůstky času dvou objektů relativní. 
Závisí na rychlosti jejich vzájemného pohybu. Když vystřelíte raketu 
například k hvězdě Alfa Centauri, zjistíte, že hodiny na ní běží 
pomaleji ve srovnání s hodinami na Zemi. Kdyby raketa letěla 
rychlostí blízkou rychlosti světla, byl by rozdíl plynutí času značný. 
Tento podivný výsledek je plně ve shodě s fyzikálními zákony a má 
nepřímou oporu v experimentech. 

Můžeme tedy uzavřít, že časem se skutečně cestovat dá a někteří 
lidé tuto cestu už i podnikli. Ovšem potíž je s cestou do minulosti. 
Překonáme někdy obtíže s cestováním zpět v čase? 

 To ukáže čas. 
Filip 
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KUDYKAM 
Tipy a rady, kam ve volných chvílích vyrazit. 

Hudební nálož pro jaro 2013 

Venku je konečně cítit jaro a určitě spousta z vás se těší na zábavy 
a „pařby“, ale co takhle si letos místo pouhé zábavy na Réně jít 
poslechnout trochu kvalitnější muziku? A o tu jistě tento rok nebude 
nouze. Můžete se těšit nejen na jarní „fesťáky“ nadupané velkými 
hvězdami jak z Česka, tak ze zahraničí, ale i na koncerty opravdu 
velkých hudebních profesionálů.  

Jeden z prvních festivalů, na který se můžete těšit, je již 6. ročník 
Čarodějálesu, který se koná v areálu brněnské Riviéry. Název akce 
není vybrán jen tak náhodou, termín konání je 30. dubna, kdy 
slavíme pálení čarodějnic. Nepalte si proto čarodějnici na balkóně 
nebo na zahradě, ale přijďte se podívat, jak ji organizátoři zapálí 
přímo před vašima očima. Určitě už to je velice zajímavý zážitek.  

Minulý ročník, dle mého názoru, bude velmi těžké překonat. 
Mimo zvučných jmen, jako Die Happy a Visací zámek, organizátoři 
lákali návštěvníky na skvělou německou kapelu Deadlock a švédské 
The Unguided. Letos festival zase pokračuje vesměs v rockovém 
žánru. Největší hvězdou bude jistě Pražský výběr včetně jednoho 
z našich nejlepších českých bubeníků Klaudy Kryšpína. Dále pak 
festival navštíví například Wanastovi Vjecy a anglická kapela 
The Subways. Super akcí pro všechny studenty VUT a pro držitele 
permanentky Komety je snížená cena vstupenky, kterou určitě 
oceníte. Zajímavostí festivalu je soutěž o nejúžasnější čarodějnici, 
takže si seberte své koště, dejte se do gala a leťte si užít trochu 
zábavy.  

Brno nás nenechá příliš odpočinout a hned 7. května se 
v Komárově uskuteční brněnský Majáles. Moderátorem bude 
Tomáš Matonoha. Mezi potvrzené účinkující patří Tomáš Klus, který 
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letos jede na československé turné. Bohužel v Brně koncert 
neplánuje, ale naštěstí se na něj můžeme těšit alespoň na tomto 
festivalu. Mezi další lákadla patří Mandrage, Vypsaná Fixa, Kryštof, 
Chinaski, UDG, Xindl X, Majk Spirit a spousta dalších.  

Z Brna se pro změnu 18. května přesuneme do Moravského 
Krumlova, kde se bude konat hudební festival Vrabčák. Minulý rok 
pořadatelé potěšili hlavně punk-rockově laděnými Rybičkami 
48 a Mandrage, kteří letos chystají novou desku. Na Vrabčí hájek si 
tentokrát přijedou zahrát například Wohnouti nebo kapela 
Zakázaný Ovoce. V postu moderátora Rudu z Ostravy vystřídají 
oblíbení Viral Brothers, neboli Erik Meldik & Čeněk Stýblo. 

Festivalové jaro zakončí Rokytná fest v Rokytnici nad Rokytnou 
24. - 25. května. Největšími vystupujícími hvězdami jsou slovenští 
No Name a Desmod.  

Letos nás svým turné potěší oblíbení Kabáti, kteří plánují 
10 koncertů jak v Česku, tak i na Slovensku. Turné s názvem Banditi 
di Praga po 30 letech bude opravdu originální, protože Kabáti se 
rozhodli obohatit svoji hudbu o dechové nástroje, a proto si jako 
zvláštního hosta pozvali orchestr Big Band. 9. 5. se na ně můžete 
těšit v Brně. 

Žádný rockový fanoušek si jistě nenechá ujít ani výroční turné 
kapely Doga 25 let Tour, na kterou si pozvali kapely Konflikt 
a Traktor. Že se jedná o opravdu kvalitní muziku, nám předvedli 
minulý rok na Réně. Letos mimoto vydávají i DVD+CD 25 let 
rock´n´rollu.  

Nakonec se přesuneme do Prahy, kde 19. 6. v sálu Lucerny 
vystoupí američtí Paramore v čele se zpěvačkou Hayley Williams, 
zároveň také fanoušky potěší svým novým CD, které vyjde letos 
v dubnu.  

Dále nás poctí svojí návštěvou kapela Bon Jovi, která svůj koncert 
uskuteční v rámci turné Because we can. Procestují celé USA, zastaví 
se v jižní Africe, a nakonec nám zahrají 24. 6. v Praze 
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v Synot Tip Areně. Na stejném místě pak 29. 7. vystoupí 
heavymetalová kapela Iron Maiden se svojí Maiden England Show, 
kde nebude chybět spousta pyrotechniky a jiných vzrušujících efektů 
pro fanoušky. Ti si jistě trochu luxusu za lístek v ceně až 1790 Kč 
opravdu zaslouží.  

Letošní jaro je ve znamení vesměs rockové muziky, takže pokud 
jsem vás svým výběrem neuspokojila, tak se 17. 5. můžete jít pobavit 
na první zábavu na Réně. Celkem je jich letos naplánováno sedm.  

Eva 

Stateční 

Všechno začalo malým studentským divadlem, ve kterém jsme 
měli jakožto studenti druhých ročníků divadelně ztvárnit pověsti 
z okolí. Příběh o jeptišce, která se bezmezně zamilovala do faráře, 
a kvůli dítěti v jejím lůně ji krutá abatyše nechala zaživa zazdít, nás 
zaujal natolik, že jsme se s nadšením pustili do díla. Rozdělili jsme si 
práci – někteří se vrhli na skládání textů, jiní na hudbu a vyrábění 
kulis. Po hodinách a hodinách trénování následovala velká premiéra 
v kině Réna v Ivančicích, a poté jsme odehráli ještě několik repríz. 

Všechna představení byla za námi a my jsme se měli se „Zazděnou 
jeptiškou“ rozloučit. Když nás napadla myšlenka 15minutovou hru 
rozšířit a zahrát ji ještě jednou. V obou třídách – 7.A i 3.C se našla 
skupinka nadšenců, ke kterým se připojilo ještě několik dalších 
kamarádů. Společnými silami jsme vytvořili více než hodinový 
muzikál „Zazděná jeptiška a jak to bylo dál…“, který jsme pak měli 
možnost zahrát jako divadlo v přírodě v Dolních Kounicích na Veselé 
hoře. 

Z nás účinkujících se stala skvělá parta, a tak jsme chtěli 
pokračovat společně v nějakém dalším projektu. Vybrali jsme téma 
a dali se do toho. A tak teď probíhají přípravy muzikálu „Stateční“, 
jehož průvodcem je chytrý a snaživý kluk, který nikam nezapadá. 
Spolužáci ho nechápou a jen z něho mají legraci. Žije životem 
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samotáře, pohlcen příběhy z knih. V nich také nalézá své idoly – 
– bojovníka za svobodu ve Skotsku Williama Wallace, osvoboditelku 
Francie Johanku z Arcu, reformátora katolické církve Jana Husa, 
manželky anglického krále Jindřicha VIII. i odvážného Zorra. 

Pokud jste zvědaví, jak to nakonec s oním neoblíbeným studentem 
dopadne, určitě se přijďte podívat. Uvidíte zde také různé tance, 
můžete se těšit na sborový či sólový zpěv. Představení se bude opět 
konat pod širým nebem na Veselé hoře v Dolních Kounicích a je 
plánované na některé nedělní odpoledne začátkem června. 

Barbara 
  

foto:Jan Saloň  
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HALÓ, HALÓ 
Zprávy z domova i ze světa. 

HONTOM uvádí: Volby našima očima 

„Vidíš ten hrad?“ 
V tomto článku vám nabídneme stručné výsledky prezidentských 

voleb 2013 VTIPNOU FORMOU.  
Proto ho berte prosím s nadhledem jako takové zpestření běžných 

zpráv. 
Naším prvním probíraným kandidátem bude pan Tomio Okamura. 

Tohoto pána shrneme jen v rychlosti, protože přímo nezasáhl 
do volebního boje. Spletl si totiž hrady. Původně chtěl kandidovat 
na Takešiho hrad (japonská zábavná TV soutěž, red. pozn.), ale došlo 
k nešťastné záměně s hradem Pražským. Určitě se k tomu ještě 
vyjádří… 

Dalším kandidátem je pan Vladimír Franz. Tento muž, přezdívaný 
„Avatar“, měl velkou podporu u mladší sféry voličů. Avšak ani 
prapodivný vzhled, ani jeho voliči ho nevynesli do druhého kola. 
Určitě si alespoň nechal vytetovat další „kérku“ na památku.  

A přesuneme se dál, tentokrát do nedalekých zemí německých. 
Ano, bavíme se o Jiřím Dienstbierovi. Ačkoli opanuje německým 
příjmením, je to stále český vlastenec. V celkovém pořadí se kandidát 
zhostil pěkného čtvrtého místa, tedy bramborové medaile. Volila ho 
spíše střední nižší třída vyšší společnosti. Ale marně! 

Táňa Fischerová, to jest jedna z kandidátek. O této ženě můžeme 
napsat spoustu zajímavých věcí, ale my jsme si řekli ne, takže 
nenapíšeme vůbec nic. 

Jan Fischer, muž, který není mužem ženy předchozí, jak by se 
mohlo zdát, je náš další uchazeč. Shoda jmen dvou kandidátů 
opačného pohlaví je zcela náhodná. Byl favoritem již od prvopočátku 
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voleb. Avšak jeho televizní výstupy zhatily jeho plán. A tak i přes 
velké přípravy neuspěl.  

Na řadě je Karel Jan Nepomuk Josef Norbert Bedřich Antonín 
Vratislav Menas kníže ze Schwarzenbergu. Karel se probojoval až 
do druhého kola voleb, kde obsadil pěkné druhé místo. Sice 
od prvopočátku počátků to vypadalo slibně, ale jak čas a hlavně 
výsledky ukázaly, nedopadlo to podle očekávání mladé generace, 
která tohoto knížepána volila.  

Miloš Zeman. Náš kandidát a výherce řádově prvních lidových 
demokratických voleb a také muž, který dokáže zastavit softwarové 
kuličky. Je to nástupce Lorda, který si shromažďuje pera ve svém již 
bývalém sídle. Ano, řeč je o Pražském hradě (nezaměňte s Takešiho 
hradem).  

Náš redaktorský tým skládající se z odborníků na domácí politiku 
usoudil, že další kandidáty již není nutno zmiňovat. Podle nás nějak 
více neovlivnili chod voleb. Z toho důvodu jsme je také nezmínili.  

Všem kandidátům gratulujeme, ať už k jakémukoli umístění, 
a přejeme hodně politických i soukromých zdarů v jejich nastávajícím 
životě.    

Hontom 



26 
 

Vobčanku prosím 

Jen málo lidí nezná HONZU 
PODOLSKÉHO, mého dobrého 
kamaráda, který je typický svým 
životním stylem, mluvou a 
pohodovou náladou. Proto jsme 
si říkali, že by byla obrovská 
škoda přepisovat Honzovy 
odpovědi. Takže jak odpovídal, 
tak jsme psali.  

Ptala jsem se na otázky mířené 
na nedávné volby. Honza totiž 
zasedal ve volební komisi.  

Jak to probíhalo a jak slavil 
výhru Miloše Zemana?  

 

Jak ses do volební komise dostal?  
Do komise sem se dostal díky jednomu kámošovi, keré už v komisi 

párkrát byl. 

Co taková práce obnáší? Protože ne každý z nás to ví.  
Každé člen dostane papíry 

s přidělenéma ulicama teho vokrsku 
a v nich króžkuje lidi, co dondó volit. Musiš 
zkontrolovat, esi je platná vobčanka nebo 
pas (popřípadně volební průkaz). 

Pokud si někdo zažádá, aby komisa 
přišla k němu dom (třeba ze zdravotních 
důvodů), tak optimálně dva členi komise 
dó k němu.  

Jak vyprší čas, zavřó se dveře a komise 
sečte vobálky z urny. Pak se porovnávají 

zdroj: https://www.facebook.com/ 

zdroj: klipart Microsoft Word 
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s počtem vydanéch. Potom se sečtó hlasy kandidátů a zapisovatel/ka 
to zapíše. Nakonec rychle maže s přecedem komise nahlásit výsledek 
na úřad. 

Nemáš v kapse nějakou příhodou, na kterou si vzpomeneš?  
V prvním kole, když přišel volit jeden můj bévalé učitel 

ze základky. Předsedkyně mu kontrolovala vobčanku a zeptala se ho, 
jestli se mu líbí ta nová (ta strašná, co vypadá jak řidičák), a von 
povídá: ,,No nelíbí, samozřejmě že se mi nelíbí. Je to takové smutné, 
takové černobílé... Vypadám tam jak jeden z kandidátů." My sme se 
začali smát a von: „Já jsem nejmenoval který, ale jeden z těch 
tmavších kandidátů." 

Jaké si z této zkušenosti odnášíš pocity, chtěl bys to dělat 
zase? 

Já sem byl se členstvím spokojené a esi to pude, tak bych určitě 
zase šel. Byla sranda a aji mě to bavilo. 

A na závěr, tvá spokojenost s výsledkem? Asi nejsem sama, 
kdo ví, koho jsi podporoval. 

Co se týče vésledku, tak ti snad nemusím říkat, že su víc jak 
spokojené. 

Zemanovi sem držel palce vod samýho začátku. Nésu padlé 
na hlavu, abych volil hajaje. A začíná se ukazovat, že Miloš je člověk 
na svým místě. Je to nélepší prezident, co tady vod revoluce byl. 

A taky mě dal zabrat. Sem ho 3x zapíjel.  

Děkuji Honzovi za jeho volný čas, který mi věnoval, 
a za příjemné povídání u skleničky… No však ho znáte.  

Lucie 
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Anna Karenina 

Romantický / Drama 
Velká Británie / Francie, 2012, 
130 min. 

Natočit film podle knížky je vždy 
obtížné. Zvlášť, pokud nejde 
o knihu současnou. Existují filmy 
mnohdy lepší a poutavější než 
knížka samotná.  A na druhé straně 
filmy, dle mého názoru často 
americké produkce, ve kterých 
kouzlo a atmosféra knížky bohužel 
úplně vymizí. 

Když jsem se poprvé dočetla, 
že byl natočen nový film podle 
ruského realistického románu 
Anna Karenina, byla jsem opravdu zvědavá, jak se britským 
a francouzským tvůrcům dílo zdařilo. Natočit film podle předlohy už 
více než sto let zesnulého spisovatele z cizí země není totiž vůbec nic 
jednoduchého.  

Originální knížka, kterou jsem shodou okolností v době filmové 
premiéry četla, má dost přes osm set stránek, takže mě zajímalo, jak 
se dá tak rozsáhlý děj shrnout do dvou hodin.  

A světe div se, po necelé hodině a půl strávené v kině jsem se už 
dost nudila. Ale o tom až později. 

Na film jsem šla s očekáváním velké romantiky a brilantních 
hereckých výkonů.  

První, co mi na filmu tak nějak nehrálo, bylo, že film byl 
v anglickém znění s titulky, a to mi v kulisách carského Ruska znělo 
prostě divně. A vůbec nejhorší byly pokusy o výslovnost ruských 

zdroj: http://www.sarden.cz 
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jmen v podání britských herců. To už by byl lepší český dabing, herce 
a dabéry tu přece tak špatné nemáme. 

Ale to, co opravdu stálo za to a co mě uchvátilo už na samém 
začátku filmu, byla přenádherná kostýmní výprava. Šaty, které 
oblékala třeba filmová Kitty, vypadaly naprosto úchvatně, stejně tak 
její plesové róby. A ty, ve kterých na plátně zářila Anna Karenina, by 
zasloužily Oscara. 

Zpočátku film hezky plynul, každý důležitý okamžik knihy tam byl 
zachycen a člověk to všechno tak nějak s postavami prožíval. 

Tvůrci si pohráli hlavně se scénou na plese, kde se k mému 
velkému překvapení odehrála i brilantní taneční čísla. A to nejen jako 
doplněk nebo jen tak nějaký efekt, dokonce přímo posouvala děj dál. 
Pomocí pohybu těla postavy vyjadřovaly své city, Anna s Vronským 
náklonnost, ostatní tanečníci opovržení jejich láskou. Nadchlo mě to 
nejen kvůli choreografii, ale i kvůli celkovému dojmu, který prostě 
vtáhl do romantického děje i takového skeptika, jako jsem já. 

Jenže potom, 
zhruba když Anna 
opustila svého 
manžela, film 
najednou ztratil spád 
(což se ovšem o knížce 
říct nedá!), a té 

romantiky 
a poetičnosti najednou 
bylo nějak moc. 

Postavy už skoro nevedly rozhovory, veškerý děj byl spíše jen lehce 
nastíněn a celé to bylo soustředěné hlavně na ten vizuální efekt, což 
by rozhodně nebylo na škodu, kdyby to ovšem netrvalo celou další 
hodinu. A navíc mi přišlo, že i Keira Knightley přestávala být v roli 
rozpolcené a vnitřně zničené Anny přesvědčivá.  

http://nikiroselin.blogspot.cz/2013/01/anna-karenina.html 
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Na konci filmu mě také trošku zklamalo, že tam byly jaksi 
opomenuty Anniny psychické problémy a její závislost na morfiu, což 
mi přišlo pro děj docela důležité.  

A můj celkový dojem a případné doporučení? Film je rozhodně 
kvalitní, žádný brak, ztvárnění romantických scén je zde opravdu na 
úrovni, avšak je toho zde už poněkud příliš. A někdo, kdo má rád 
spíše filmy s jasnými dějovými liniemi a bez poetických náznaků, ať 
na film nechodí. Kdybych totiž nečetla původní román, občas bych se 
v příběhu ztrácela. Sto třicet minut čiré romantiky bylo už prostě na 
mě moc. 

Martina 
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MŮJ ŽIVOT S KOČKOU 

aneb Jak vám může kočka zlepšit život 

Vždycky jsem si s mamkou říkala, že bychom mohly napsat knížku 
– Můj život s kočkou. Ale ruku na srdce. Nevěřím, že bychom s ní 
slavily nějaké velké úspěchy. Jenže je škoda se nepodělit o tak skvělé 
historky, jako mám já s naší kočkou.  

Proto jsem se rozhodla alespoň touto cestou tyto příběhy zvěčnit. 
Takže pokud máte rádi zvířata, pohodlně se usaďte, dejte si něco 
dobrého…  

Začalo to cestou do Otrokovic. Odtud jsme si odvezli malé šedé 
kotě s náprsenkou (drobný bílý flíček na jinak šedé kočce) 
a špičatýma ušima. Protože je to dáma s modrou krví (britská modrá 
kočka), nebudu prozrazovat její skutečný věk. 

Je pondělí. A tudíž se 
nikomu nechce vstávat – žádná 
novinka. Ale jednomu členu 
rodiny to jde zcela bez 
problému, naše kočka Betty 
(není to žádná ošklivka jako ta 
z telenovely) vstává bez 
problémů. Jen díky ní je celá 
naše rodina (dobře no, jen 
rodiče a já) na nohou.  

Jenže tato služba taky není 
zadarmo. Za odměnu 
požaduje misku oblíbeného 
jídla a spoustu pozornosti.  

Pokud doma máte kočku, 
víte, o čem mluvím… píši. 
Kočka je svá. Není jako pes, 

foto: Lucie Huslíková 
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kterému řeknete, co má udělat (myslím to v dobrém). Proto jestli 
někdo z vás uvažuje o tom, že si pořídí takovýto uzlíček radosti, musí 
počítat s výměnným obchodem. Něco za něco. Vy ji nakrmíte, budete 
pravidelně česat, hrát si s ní, nenápadně ji zavlečete k veterináři, 
který se postará o její zdraví. Ona vám na oplátku pomůže. Je jasné, 
že za vás neudělá domácí práce nebo nevyplní daňové formuláře. 
Když vám ale bude mizerně, přijde k vám sama od sebe a svým 
vrněním a jemným kožíškem vás uklidní. Ušetříte i za budík. Ona vás 
totiž spolehlivě vzbudí, i když občas ne zrovna příjemným způsobem.  

V jednom je naše kočka výjimečná. Je to skvělá reklama! Často 
lehává za výlohou našeho obchodu. A jelikož Ivančice nejsou 
největším městem, snad každý třetí ji tu zná.  

Stačí, když řeknu, že bydlím v tom domě na rohu náměstí, a všem 
se hned vybaví ta velká šedá kočka. Jen málo lidí si vzpomene na 
nějaký nábytek… (smích)  

Lucie 
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CO MI HLAVA NEBERE 
V této rubrice bychom rádi psali o tom, co jednoduše nechápeme. 

Co nám denně vrtá hlavou a nemůžeme na to najít odpověď.  
V tomto čísle máme taková témata hned dvě. Jelikož byl nedávno 

Valentýn, svátek zamilovaných, máme tu i něco málo o něm. Další už 
je pak téma zcela běžné. 

Láska nebo bonbóny 

Láska nebo bonbóny. Co z toho chceme?  
Svátek svatého Valentýna (zkráceně Valentýn) se slaví 

v anglosaských zemích každoročně 14. února jako svátek lásky 
a náklonnosti mezi partnery. Taková je stručná definice tohoto 
svátku. 

Zkrátka je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, 
cukrovinky a pohlednice s tematikou stylizovaného srdce, které je 
zde symbolem lásky. V poslední době se tento svátek šíří 
i v kontinentální Evropě, do určité míry z komerčních důvodů. 

Ne každý si ale toto datum pamatuje. Vlastně to ani není pořádný 
svátek, protože i v tento den musíme jít do práce, do škol 
a nemůžeme si dát nohy nahoru a trávit čas se známými.  

A tak na něj lehce zapomeneme.  Nemůžeme se proto divit, 
že 14. den v tomto chladném měsíci vidíme po městě nervózně 
pobíhat muže jakéhokoli věku spolu s poslední růží, kterou stačili 
ukořistit. 

A ti, kterým se to nepovede, napadne koupit alespoň cukrovinky 
pro svou milou. 

Na druhé straně stojí ta skupina lidí, jež se na tento den připravuje 
s předstihem. V kapse mají program na celý večer, květinu a malé 
překvapení, kterým ohromí nalíčenou a hezky oblečenou partnerku. 

Můžeme se také sejít s kamarádkou nebo kámošem.  
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Přece ale nežijeme v nějakém romantickém filmu plném 
dokonalých lidí se skvělými nápady a vtipem. Jsme součástí malého 
státu uprostřed Evropy, a proto si na nic nehrajme. Nemusíme mít 
Valentýna rádi, ale nadávat na něj s tím, že je to  hloupý americký 
svátek není dobrý argument. Už proto, že odtud nepochází.  

Takže ať už jsme zadaní, nezadaní, zamilovaní, zasnoubení nebo se 
zlomeným srdcem, je to den jako každý jiný.  Nikdo nám proto 
nemůže vyčítat, že ho buď slavíme, či nikoli.  

Lucie 

Rodinná romantika 

Mám ráda romantické filmy. Ty nejisté začátky vztahů, schůzky, 
první polibky. A pak přijdou milostné scény… Každý je očekává, 
většina se na ně těší. Ať už puberťáci nebo dospělí. Ale je vůbec 
možné sledovat takové scény s rodiči, aniž bychom se při tom museli 
stydět? Já osobně se vždycky snažím dělat, že film nevnímám, a čtu si 
časopis. Samozřejmě, že bych se na takový typ filmu raději dívala 
s kamarádkou, ale rodina je rodina.  Jenže dospělí se k těmto 
situacím staví tak nějak nejistě. Začnou říkat, že to jsou blbosti, 
a dělat zvuky otrávenosti, koulet očima a co hůř - tupě se usmívat. 
Vy ale víte, že to dělají jen kvůli vám. Nakonec stejně pořad přepnou. 
Toto téma je pro obě strany trapné. Jenže když program přepnete, 
co se stane? Uteče vám nejen milostná scéna (což by se dalo přežít), 
ale hlavně další zajímavé okamžiky filmu, které obyčejně po tulících 
se scénách následují.  Nakonec můžete začít dělat ty otrávené zvuky 
vy, protože z filmu nic nemáte! 

Některým rodičům mých kamarádek to nevadí a v klidu si film 
užívají, jiní tu chvíli nějak překousnou. Rodiče si nevyberete. Mohla 
bych říct, že jim tiše závidím. Ale nakonec se mi to zdá docela 
roztomilé. Přece jen existuje něco, kvůli čemu se dospělí chovají jako 
malé děti. 

Lucie 
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Vtipy 
Pepíček dostane od tety krásné autíčko a maminka mu připomíná: 
„Co se říká?” 
„Nevím!” 
„Co říkám tatínkovi, když přinese výplatu?” 
 „Aha - neříkej, že to je všechno!”  
 
Jedině Chuck Norris dokáže rozplakat 
cibuli.  
 
Kalendář Chucka Norrise po 31. březnu 
pokračuje přímo na 2. duben, protože 
z Chucka si nikdo apríl dělat nebude. 
 
Jde si takhle Michec po ulici a říká 
babičce: „Babko, uhni!“ a babka 
uhnila… 
 
O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: 
„Pepíčku, zapal vánoční stromeček.“ 
Za chvíli přijde Pepíček a říká: „a svíčky taky?“ 
 
Anička volá Pepíčkovi: „Pepíčku, přijď dneska večer k nám, nikdo 
nebude doma.“ 
Pepíček se navoní, učeše, obleče, přijde, zazvoní... 
A NIKDO NENÍ DOMA! 
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Sudoku 
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