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Milí čtenáři, 

hurá, přežili jsme! Máme tady léto. Tedy doufejme, že nám počasí 
vydrží a skutečného léta se dočkáme. Proto je naše druhé číslo plné 
odlehčených akcí, článků a letních tipů… 

Pro začátek tu máme několik aktualit z prostředí naší školy. POSLEDNÍ! 
Poslední aktuality, jelikož už všichni netrpělivě vyhlížíme tolik milované 
prázdniny. Nezapomněli jsme ani na vyzpovídání aktivních lidí a nechybí 
ani podrobná matematická úvaha našeho Filipa. Následuje pár rad jak 
strávit léto trochu aktivněji a ohlédnutí za akcemi v našem městě a okolí. 
Na několika z nich byla právě spousta z vás!  Samozřejmostí jsou naše 
pravidelné rubriky, vtipy a tentokrát dvojitá dávka sudoku. 

Takže pokud máte chuť, pohodlně se usaďte a spolu s námi se vydejte 
na listování naším časopisem. Snad vás naláká léto a vše, co k němu patří. 
Netrapte se proto s vysvědčením, ať je jakékoli, a myslete na sluníčko, 
kamarády, zábavu… 

Přeji vám za celou redakci nové zážitky, zájmy (snad i lásky), spoustu 
odpočinku a síly na další školní rok. I naše redakce si musí odpočinout. 
Takže se na vás budeme těšit zase v září.  

Lucie 
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Karikatury 
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Eva Eliášová 

Barbara Schweizerová 
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ELITA, JELITA 
Hlavním aktérem této rubriky je naše škola. Zprávy, fakta, události, 

témat je tu vždycky dosti. 

Samy sobě švadlenkami 

Znáte ten pocit, když dostanete dobrý nápad… Studentky sexty - 
Katka Stapajová a Katka Sychrová se díky celoročnímu tématu RŮŽE 
rozhodly ve výtvarné výchově vytvořit něco, co se k tomuto motivu skvěle 
hodí - vlastní šaty. Jelikož šaty daly ohromnou spoustu práce, což je 
na první pohled vidět, nechaly jsme 
se i my, ostatní studentky výtvarné 
výchovy, inspirovat. Začaly jsme 
tedy vyrábět vlastní šaty.  

Kromě tématu růží, které jsou 
zakomponovány u každého modelu, 
mají všechny šaty ještě jednu 
společnou věc – síťku na komáry. 
Ano, síťku na komáry! Když jsme to 
poprvé slyšely, nejraději bychom se 
nápadu výroby šatů vzdaly. 
Následovalo pár hodin přemýšlení 
a zkoušení, jak do tak elegantních 
šatů přidat tuto jistě neobvyklou 
věc. I přes veškeré obavy se nám 
povedlo vytvořit netradiční kousky, 
na které jsme patřičně hrdé.  

Paní profesorce 
Mgr. Danuši Káňové se naše výtvory 
natolik líbily a vzbudily v ní spoustu 
radosti a nadšení, až se rozhodla 
uspořádat módní přehlídku, na které bychom naše snažení ukázaly všem 
ostatním. 

Přehlídka je plánovaná nejen pro naše gymnázium, ale i pro veřejnost. 
Proto bylo potřeba vymyslet nějaké originální pozvánky, které by zaujaly. 

zdroj: Danuše Káňová 
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Uspořádaly jsme proto focení, na které jsme se všechny vyparádily 
v očekávání vytvořit perfektní fotky. U některých děvčat (včetně mě) byl 
finální výsledek naprosto jiný, než byly naše původní představy. I přesto 
se pozvánky povedly. 

Přehlídce předcházely nácviky chůze a prezentace šatů. Ty některé 
holky vůbec nepotřebovaly. A z nás ostatních se stali profíci. 

Myslím, že většina z nás se už naučila předvádět se před kolektivem 
z výtvarky. Když ale dojde na myšlenku, že budu muset kroutit zadkem 
před víc než deseti lidmi, rozklepou se mi kolena a mám chuť přenechat tu 
čest někomu jinému.  

Držte nám proto pěsti a přijďte se podívat dopoledne 
ve čtvrtek 27. 6. 2013 do školní jídelny našeho gymnázia.  

Rádi vás uvidíme. 

Lucie Záděrová, 6.A, ve spolupráci s Lucií Huslíkovou 

Svaťák 

To už je zase ráno? Připadne mi to jako včera, když jsem si na konci 
prváku říkal: Nevěřím, že to na gymnáziu zvládnu. Neuvěřím tomu 
do konce druháku. Na konci druháku jsem tomu začal věřit. Musel jsem. 
Maturita se blíží, to připouštím, ale času je dost. Teda času bylo dost, 
ale jak jsem ho využil to opravdu nevím. Teď už moc času není. No jo, vždyť 
je první den svaťáku. Písemný už sice máme za sebou, ale ústní, to bude 
něco. Ještě že máme 14 dní místo týdne. Tak jo, pomalu jdeme na to. 
Je na čase… 

Přibližně ve stejnou dobu, ale o týden později: 
Ozvala se obrovská rána. To jak ve mně hrklo: Do háje, za týden jsou 

ústní maturity. To jsem si 4 roky říkal, že je ještě dost času. Říkal jsem si to 
i ten minulý týden. To byla ale hloupost. Tak teď si musím připustit, 
že skončila zábava a bude to horší. O kolik? O 7 dní. Kdybych si to raději 
rozložil do těch 14 dní. Nedá se nic dělat, musím to rozložit do těch 7 dnů. 
Denně cca 12 otázek… Mission Impossible. Tak to je teda hodně trhlá 
výzva. 
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Otevírám učebnici fyziky, bojím se jí nejvíc. 4 první otázky a každý další 
den další čtveřici. Když udržím tempo, tak v neděli budu mít už jen jednu. 
Když tempo neudržím, tak budu v… 

…tak budu maturovat až v září. Ten sloupec učebnic na pravé straně 
stolu mě výrazně děsí. Když si uvědomím, že ostatní už mají bezpečně 
polovinu naučenou, tak je mi značně šoufl. 

Češtinu ukecám, přečteno mám. U písemek nebyl problém. 
Ale co angličtina! Musím sehnat někoho dostatečně šíleného, kdo mě bude 
zkoušet z témat. A najde mi alespoň pár obrázků k popisu. Snad se toho 
ujme někdo 
přes skype… Jestli 
tohle zvládnu. Tak to 
bude gól. 

3 dny do ústních 
Zatím plním 

harmonogram 
obstojně 
dobře. Ve fyzice mě 
dnes čeká 17–
20. V češtině, to 
jsem si zase něco 
přečetl. Tak třetinu knížek mám přečtenou 2x ostatní jen jednou. 
V angličtině jsem na tom nad očekávání dobře. Toho dostatečně šíleného 
člověka jsem k ochotě přesvědčil a výsledkem je, že z 25 otázek mám 
10 zopakovaných. To jde ne? 

2 dny do ústních 
Chce se mi spát, a to je ráno. Co nezvládnu dneska, musím zvládnout 

zítra. Večerní stav: 2 otázky skluz ve fyzice, v angličtině mám hotovo 
18 z 25, čeština: polovina knížek přečtená podruhé. Teď mě napadá. 
Tam je i neumělecký text. Tak to je dobře, že jsem si vzpomněl dneska 
večer a ne až zítra. Nesmím na to zapomenout! 

1 den před ústními 
Co všechno vlastně musím stihnout? 3 otázky do fyziky. V jedné jsem 

si docela jistý, písemka dopadla dobře, tak tu jen proletím. 

zdroj: www.facebook.com/nikola.prochazkova.50 
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Potom dotáhnout 7 témat v angličtině. Přečíst 10 knížek do češtiny? 
To asi těžko. Prolítnu si tak 2 možná 3. Večer se musím jít vyvětrat na kolo. 
A ten neumělecký text ještě! Styly a postupy zopakovat! Zase jsem na to 
málem zapomněl. 

Večerní stav, jen v bodech: 
- otázky do fyziky jsou komplet 
- angličtina je asi taky komplet, nepřišel jsem na otázku, kterou jsme 

přes skype nezopakovali 
- čeština komplet, teda jak se to vezme 
- z kola jsem se vrátil, nervozita z nutnosti využít poslední hodiny 

a minuty mě přivolala zpátky ke knížkám 
- táta mě odrazuje od učení, mám raději jít k počítači a hrát hry. 
- jdu k počítači, ale na wikipedii hledám rozdělení elementárních 

částic… 
Moje mysl před spaním: Zaručeně neusnu. Jestli neusnu, nedám to. 

Jestli to nedám, hrábne mi. Rekurentně: Jestli to nedám, hrábne mi. Z toho 
plyne: Jestli neusnu, hrábne mi. Z toho plyne: Zaručeně mi hrábne, protože 
zaručeně neusnu. To je konec… 

Před maturitní zkouškou ve vestibulu se dozvídám, že někteří se začali 
učit všechno před 4 dny. Obdivuji je. Jsem evidentně zbabělý. 
Nemám v sobě toho ducha pro adrenalin. 

Poučení pro příští generace 
V češtině jsem si nakonec vytáhl knížku, kterou jsem si znovu četl 

cca 10 dní před zkouškou. Musím říct, že kdybych to neudělal, bylo by to 
nesrovnatelně komplikovanější. Zkuste si tedy postupně projít celou 

povinnou četbu v dostatečném předstihu 
znovu. Posledních 14 dní je pozdě. Ve fyzice 

jsem dostal přesně to téma, které jsem 
přešel se slovy: Jo, to je v pohodě. 
Upozorňuji Vás, že ačkoli to bylo 
i u zkoušky víceméně v pohodě, taky to 
tak být nemuselo. Za žádnou cenu 
nevynechejte žádnou otázku. 

Protože jediná otázka, kterou jsem si v AJ 

zdroj: klipart Microsoft Word 
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nezopakoval, byla právě ta, kterou jsem si vylosoval, musím potvrdit, 
že Murphyho zákony pracují spolehlivě i u maturity. Každý profesor říká, 
abyste se učili průběžně. Kdo se průběžně připravuje, nemá problém. 
Svatý týden je dostatečně dlouhá doba na utřídění znalostí, ujasnění 
neznámého, doladění detailů. Na naučení celé látky je to velice krátká 
doba. To, že budete nervózní, je vcelku dobře, alespoň se připravíte. 
Pokud budete příliš v klidu, mohlo by to znamenat, že si neuvědomujete 
rozsah učiva. Stále mějte na paměti heslo, které používali žáci z paralelní 
třídy: Někdo září, někdo v září. 

Lukáš Dubnický, maturant 2013 

Stateční aneb Ze zákulisí amatérského 
muzikálu 

Před nedávnem měl v Dolních Kounicích na Veselé hoře premiéru 
muzikál Stateční. Možná jste jej viděli, nebo o něm slyšeli. Ať tak či onak, 
ráda bych vám alespoň z části nastínila, jak tento projekt vypadal v zákulisí.  

Vzniku muzikálu předcházelo několik měsíců příprav - skládaly 
se písničky, psal se scénář, sháněly se a vyráběly kostýmy… Nejtěžší však 
bylo nacházení společných volných termínů na zkoušky, protože mezi námi 
byli studenti škol vysokých, středních, a dokonce i děti ze základek, z nichž 
každý měl spoustu dalších aktivit. Když se k tomu přidaly maturity 
a zkoušková období, byl téměř nadlidský úkol sejít se všichni dohromady. 
Byli jsme však odhodlaní vše 
dovést až do konce, a tak 
jsme na každý problém 
vymysleli nějaké 
řešení  a pokračovali dál. 
Když už jsme měli všechno 
skoro hotové a stačilo jen 
dopilovávat detaily, přišel 
další šok… Představitel 
jedné z hlavních rolí 
si přetrhal 2 týdny před 
premiérou vazy v kotníku. 

foto: Lucie Täuberová 
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Nachlazení zpěváci, tanečník s nohou v dlaze, nové mikrofony 
a venkovní pódium, které nebylo možné kvůli neustále špatnému počasí 
vyzkoušet. A blížící se premiéra…  

Nezbývalo, než se všemu postavit čelem a nějak se s tím poprat. 
Přišel den D. Neděle 9. 6. 2013. Vstávalo se brzo ráno. Musely se postavit 
stany na občerstvení, dovést ledničky, udělat lavice, nachystat pódium, 
rozezpívat se, projet naposledy všechny scény. Každý z účinkujících měl 
za pódiem vlastní krabici se spoustou kostýmů, některým byl dokonce 
pro náročnost oblékání přidělen „převlíkač“. Kolem půl druhé hodiny 
odpolední už se na Veselou horu začaly scházet davy lidí. Atmosféra 
v zákulisí nahuštěná napětím byla hmatatelná. Někteří herci 
si říkali: „Co když to ti lidi nepochopí? Co když budu zpívat falešně, 
zapomenu text, zakopnu?“. Ale nakonec se v každém probudil kus 
statečného a šlo se na věc. 

Sekunda si podávala ruku s minutou a představení se rozběhlo. Střídaly 
se postupně scény s příběhy Williama Wallace, Jindřicha VIII., 
Johanky z Arcu, Jana Husa a Zorra. Všichni se snažili se navzájem podržet 
a společně podat co nejlepší výkon. 

Jsem hrozně ráda, že jsme to v rámci našich možností zvládli 
a vynaložené měsíce příprav nebyly zbytečné. Měli jsme možnost jeden 
druhého lépe poznat. Pochopili jsme ten skrytý hlubší smysl celého 
muzikálu, který nebyl jen v samotném odehrání představní. 

I když jsme jen amatéři, doufám, že se představení líbilo. Přála bych 
opravdu každému, 
aby aspoň na 
okamžik pocítil 
radost z takto 
stráveného času, 
smutek z toho, že 
už to skončilo, a 
naplnění, které mi 
to přineslo. 

Na závěr bych 
chtěla říct, 
že i překážky můžou 

foto: Patrik Ryska 
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mnohdy posunout dál, a také problém může být nakonec 
výhrou: „Chtěl jsem říct, že (vyzní to blbě) ale všechno, co se stalo, 
je možná dobře. Ta pochroumaná noha tomu dodala šmrnc a bylo to díky 
tomu o dost vtipnější…,“ popisuje své dojmy z muzikálu jeden z diváků. 

Barbara 

Světla, kamera, akce! 

Tento článek bude pojednávat o přípravách, průběhu a dopadu 
divadelní hry Popletené pohádky, které nacvičili a sehráli žáci druhých 
ročníků našeho gymnázia. 

Nemohu vám bohužel slíbit, že budu psát naprosto objektivně, 
protože jsem se sám podílel svým dílem na vytváření hry a její produkci. 
Omluvte proto, že budu psát svým vlastním zaujatým pohledem na věc. 

Celá akce se započala rodit již před Vánocemi, kdy nám bylo jasné, 
že když předešlá třída dokázala vytvořit divadelní představení, proč 
bychom nemohli my? Co bychom taky celý ročník dělali v hudebce 
a dramaťáku? Do dějin hudby a neustálých etud se málokomu chtělo, 
takže jsme brali jako jasnou věc, že se do toho 
opřeme a budeme se aspoň tvářit, že se něco 
snažíme dělat. 

Nejprve to byly spousty hodin, kdy jsme 
přepracovávali a rozvíjeli původní tvůrčí 
návrhy. Shodli jsme se na konceptu 
p(r)opletených pohádek a začali dělat 
na samotném scénáři, písničkách, 
textech a hudbě. 

Celá naše skupina studentů estetické 
výchovy se rozdělila víceméně do tří táborů. 
Jeden vytvářel děj pomocí krátkých 
improvizovaných scének. Druhá skupina 
na základě dramatického zpracování začala 
produkovat texty písní a repliky 
scénáře a poslední část zaujímali hudebníci, 
kteří dané texty převáděli do poslouchatelné foto: Eliška Suchánková 
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podoby. 
Když jsme měli všechny tři části hotové, byla před námi nejspíš nejtěžší 

část. Kolem padesáti lidí se sešlo každý pátek v hudebně naší škole 
a stloukávali jsme dohromady všechny party. Byla to práce opravdu tuhá 
a kolem března, což bylo nebezpečně blízko premiéře, to s námi vypadalo 
fakt bledě. Písničky nestartovaly, kdy měly, „publikum” až příliš hlučilo 
a herci se točili zády k divákům. 

Myslím, že vše se spravilo snad až úplně poslední týden, kdy byly den co 
den generální zkoušky. Dva dny před premiérou jsme začali zkoušet v kině, 
a jako kdyby se cosi zlomilo, začalo to vypadat profesionálně. Na to, 
že ještě před měsícem jsme nebyli schopní se domluvit na tom, jak bude 

pohádka končit, jsme 
během týdne udělali 
velký krok dopředu. 

Sehráli jsme 
představení pro školy, 
školky, veřejnost i náš 
milovaný gympl! 
Těžko říct, které 
vystoupení jsme si užili 
nejvíc, nebo které 
obecenstvo si nejvíc 
užilo nás. 
Každé představení mělo 
svoje kouzlo. Školkáčci 
úžasně reagovali a hráli 
s námi, gympláci znali 
repertoáry našich 
klasických fórů 
a pro obecenstvo jsme 
mohli říct takřka cokoliv 
(hlavně proto, že jsme 
pro ně hráli naši 
derniéru). Když bylo 
po všem, účinkující 

foto: Eliška Suchánková 



15 
 

si vyslechli pochvaly od kamarádů, rodičů a známých, a většina z nás 
uznala, že by vůbec nebylo marné udělat podobnou „pakárnu″ 
do budoucna znova! Takže kdoví, možná budeme za rok zpracovávat další 
pohádky… Co tomu nejspíš dozajista bude chybět, je taktovka našich 
vedoucích, které již dalším rokem do estetických výchov nedostaneme. 

Ondřej 

Se slzami v očích 

Pro velký zájem nás studentů o poznávací výlety nabídla škola možnost 
dostat se do historicky nabitých míst bývalého koncentračního tábora 
Mauthausen. Naše poznávání nás zavedlo do Rakouska. 

Pro některé z nás to byl vůbec první výlet do zahraničí. I já jsem tohle 
pocítila, sice ne v první osobě, ale v osobě mé kolegyně, která mi neustále 
připomínala: „Už za pět minut budu poprvé za hranicemi!“„Hurá, jsem 
poprvé za hranicemi!“ „Za hranicemi to ale není tak moc jiné,“ a podobně. 

Měla pravdu, za hranicemi jsme byli a ještě chvíli jsme tam zůstali. 
Pocítili jsme to hlavně na místě určení, protože tam to vypadalo tak trochu 
jako na mezinárodní půdě. Možná, kdybych byla nepatrně více všímavá, 
vypočítala bych si, že německy mluvící návštěvníci byli percentuelně přece 
jen v trošku větším počtu. Naší největší atrakcí byla ale asi skupina 
Uruguayců, které bychom tam asi vůbec nečekali. Našli jsme tam 
ale i americké černochy ve 
státních uniformách. 

Zpočátku průzkumu 
jsme si prošli základní 
místa objektu včetně 
památníku, který byl 
postaven jako památka 
Čechů a Slováků zemřelých 
v táboře. Byl 
nádherný  a úžasně 
vystihoval dřívější náladu 
místa plnou 

zdroj: www.gjbi.cz 
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neklidu a beznaděje. Poté nám byl představen velice zajímavý člověk. 
Kdo by mohl podat lepší svědectví, než bývalý vězeň? Pan Josef Klat nám 
za vyhrávání hymen států, jejichž zástupci sem přijeli uctít památku 
bývalých vězňů, vykládal o svém příjezdu a o životě v táboře. 
Hned po příjezdu mu nacisté zabili většinu přátel, s nimiž vedl nevinný 
sokolský spolek. Tyto spolky ale bohužel pro něj byly Hitlerem zakázány. 
Pan Klat a jeho přátelé se ale nevzdávali a začali bojovat proti režimu, 
což se většině z nich stalo osudným. 

Zvláštností bylo, že bývalý vězeň nevzpomínal na pobyt 
v koncentračním táboře úplně zle. Ujišťoval nás, že nebylo většího 
přátelství, než mezi lidmi z tábora. Kněz se bavil s komunistou, Čech 
s Němcem. Když ale někdo neměl přátele, čekala ho jistá smrt. 

Dalším zdrcujícím poznáním pro nás byly schody, které i v dnešní době 
vypadaly hrozně 
strmě, přímo 
na zlámání nohou. 
Když nám pan Klat 
oznámil, že v době 
fungování tábora byly 
v mnohem horším 
stavu, že se pod nimi 
nachází kamenolom 
a že čtyřicetikiloví 
vězni táhli v řadě 

za sebou 
padesátikilové 

kameny, podlomila se nám kolena. Tím ale nic nekončilo. Pan Klat zcela 
samozřejmě dodal: „No, a když spadl ten nahoře, zhroutilo se i to všechno 
dole… no, a kdo neumřel tam, toho vzali na útes, postavili vedle druhého: 
‚Buď ho shoď, nebo tě zastřelíme,‘ řekli.“ 

Pan Klat vykládal dál a dál, spoustu historek, z nichž mě nejvíc zaujala 
jedna: „Do koncentračního tábora kdysi přijely sokolky, které měly být 
hned popraveny. A když už stály na popravišti a čekaly na kulku, začaly 
zpívat národní hymnu. To si ještě nikdy nikdo nedovolil!!!“ „A co se dělo 
dál?“ zeptal se někdo vzadu. „No zabili je.“ Nebyl snad nikdo, koho 

zdroj: www.gjbi.cz 
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by neudivilo s jakým chladem a samozřejmostí zaznělo tohle oznámení 
smrti. 

Poté jsme absolvovali dlouhé stání v průvodu národů. V něm jsme 
potkali naše známé Uruguayce, Němce, Rakušany, Rusy, zkrátka všechny 
národy. Úsměvnou perličkou byl fakt, že mezi národy se nacházela 
i skupinka homosexuálů. Pan Klat nám sice vyprávěl o hrůzách, která byla 
páchána na takto orientovaných, ale asi nikoho z nás nenapadlo, že budou 
tvořit vlastní národ. 

Po účasti v dlouhém průvodu jsme měli rozchod. Navštívili jsme 
příšerné prostory sprch i spalovnu mrtvol. Viděli jsme uzoučké postele 
bez roštů, na nichž spali vždy dva vězňové. Nejvíce působivé ale asi byly ty 
příšerné obrázky lidí, kteří byli zastřeleni na útěku, navěšeni na drátech, 
a nakonec naházeni na hromadu, jako kdyby to ani nebyly lidské bytosti. 

Po absolvování tohoto všeho jsme mířili zpět k autobusu. Jaká se nás 
ale zmocnila hrůza, když jsme zjistili, že autobus není! Pan řidič odjel 
a nebylo možno se mu dovolat. Nakonec jsme se však asi po půlhodině 
strachu dočkali a odjeli do svých klidných domovů. Všichni jsme měli silné 
zážitky a hlavu plnou přemýšlení. Děkujeme škole, že nám zprostředkovala 
tento emotivní výlet. 

Ivana 

Vařím z vody 

Znáte ty dny, kdy je i stěna pokoje zábavnější než drcení vzorečků 
nebo letopočtů? Co je to za dotaz, jasně, že znáte. A i když já osobně 
proti zdím a zírání na ně nic nemám, občas je 
potřeba si od té jednotvárné činnosti odpočinout.  

Já například docela ráda vařím, a tak 
jsem se před pár dny rozhodla, že se od 
lososovo-pomerančovo-broskvovo-
meruňkové zdi přesunu ke sporáku. Vlastně 
přesněji řečeno k troubě, chtěla jsem totiž 
upéct koláč. 

 Koukla jsem do lednice a rychle 
zhodnotila situaci. Vajíčka byla, mléko 

zdroj: Klipart Microsoft Word 
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taky, mouka se vždycky najde. Vytáhla jsem tedy vajíčka a rozklepla 
je do velké mísy. Hned za vajíčky šel hrnek cukru. Když jsem obě 
ingredience vyšlehala, vytáhla jsem nádobu s nápisem mouka, ve 
které, k mému velkému překvapení, žádná mouka nebyla. Nepropadala 
jsem však panice a držela se hesla, kdo hledá, najde. Nakonec jsem 
opravdu nějakou bílou hmotu našla, sice při promnutí mezi prsy zvláštně 
vrzala, ale slaná nebyla, tak co. Přidala jsem jí hned dva hrnky a vesele 
jsem si šlehala dál. Přilila jsem olej a chtěla přidat i mléko. Když jsem ho 
vytahovala z lednice, zjistila jsem, že nějaký dobrák nechal v krabici asi dva 
hlty, aby ji nemusel vyhazovat. Lehce 
vytočená jsem hledala tvaroh, ale ten 
doma taky nebyl. Tak jsem s mírnými 
obavami z výsledku přidala k celé směsi 
bílý jogurt. Na ty velké obavy došlo až 
ve chvíli, kdy jsem zjistila, že doma není 
žádný prášek do pečiva. Nezoufala jsem 
a přidala místo něj jedlou sodu. Veškerou 
hmotu jsem nalila do vysypané formy 
a chtěla jsem přidat meruňky. 
V plechovce už ale byla jen jedna a byla by přece škoda přidávat poslední 
meruňku do koláče, zvlášť když jsem na ni měla takovou chuť. Nechala 
jsem tedy koláč koláčem a rozhodla se, že z něj bude obyčejná buchta.  

A jak to dopadlo? Při vytahování z trouby mi ale forma upadla na zem 
a její obsah se vysypal, což nejspíš nebyla žádná škoda, protože i náš pes 
k tomu jen přičichl a raději odešel. Vyhodila jsem tedy zbytky své práce 
do popelnice a vrátila jsem se k činnosti s jistějším výsledkem - koukání 
do zdi. 

Když se asi za týden máma ptala, jestli nevím, kam se poděl Solamyl, 
raději jsem se schovala za učebnici literatury a skálopevně jí tvrdila, 
že ani nevím, kde Solamyl máme. 

Klára 
  

zdroj: Klipart Microsoft Word 
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NA SLOVÍČKO, PROSÍM… 
Rozhovory se známými, neznámými, zajímavými, nezajímavými, 

pochopenými, ale i nepochopenými lidmi. 

César šlape Boltovi na paty! 

A jsem tu zase se svojí sportovní rubrikou. Tentokrát jsem 
oslovila Davida Césara, který se věnuje atletice. Snažila jsem se 
celý rozhovor pojmout nějak zajímavě, a proto se můžete dočíst 
například o tom, jak probíhá příprava na atletické závody a co 
všechno obsahuje. David má za sebou plno sportovních úspěchů 
a v tzv. průběžných tabulkách se vyskytuje na předních příčkách. 
A co dále nám David prozradil?  

Dělal jsi před atletikou nějaký jiný sport? 
Sport, se kterým jsem začínal, byl fotbal. Věnoval jsem se mu 

asi od 8 let. Nejdříve jsem reprezentoval Prštice a později Ivančice. 
Vždycky jsem hrál v obraně stopera nebo předstopera. V Ivančicích mě 
fotbal hodně začal bavit a myslel jsem si, že už u něj zůstanu. Jsem ale rád, 
že se to nestalo. 

Díky čemu a kdy ses rozhodl přestat hrát fotbal? 
S fotbalem jsem skončil v 16 letech, když jsem v prváku na školních 

závodech vyhrál v běhu na 100 metrů. Můj tělocvikář, pan učitel Pruckl, 
mně řekl, že zná jednoho dobrého trenéra a neměl bych váhat se mu 
ozvat. Řekl jsem si -  proč ne? A tak jsem 
to udělal. Trenér mi za pár dní zavolal, 
domluvili jsme se na termínu a já 
jsem přišel na trénink. Tímto jsem 
skončil s fotbalem a začal jsem 
se věnovat atletice. 

Vím, že jsi hodně dobrý ve 
sprintech. Budeš se právě tomu 
dále věnovat? 

Sprinty se mi vždycky nejvíc líbily. 
Moje hlavní trať je běh na 

zdroj: http://www.facebook.com/davidceasik.cesar 
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400 m a na 200 m, ale někdy si zaběhnu i 100 m, ale to bývá tak dvakrát 
za rok. Na čtyřstovce bych chtěl určitě zůstat, i když hodně rád běhám 
i dvoustovku, která je na mě ale asi moc krátká. (smích) 

Co považuješ za svůj nejlepší výsledek? 
Jednoznačně stříbrnou medaili na MČR dorostu 2011, kdy jsem 

400 m zaběhl v čase 49,59. Toto byl dlouho můj osobní rekord, ale 
nedávno jsem si ho vylepšil na čas 49,11. Toto číslo už vypadá hodně 
dobře, ale letos bych to chtěl zvládnout ještě alespoň o 0,5 sekundy 
rychleji. 

Co obsahuje tvůj trénink? A kolikrát týdně trénuješ, když zrovna 
nemáš sezonu? 

Trénuju 6krát až 7krát týdně, ale pokud jsem na soustředění, mívám 
tréninky 2krát denně. Začátek přípravného období před sezonou moc 
v lásce nemám, protože se „naběhává“ hodně objem - to jsou dlouhé volné 
běhy (5-10 km), dále k přípravě patří úseky na dráze a taky výběhy kopců. 
Jakmile se blíží první závody, přibývá víc silových a taky speciálních 
tempových tréninků právě na dráze.  

Tréninky v sezoně jsou zaměřeny hlavně na maximální rychlost 
a rychlostní vytrvalost. V závodním období je zase potřeba se vyběhat 
a přizpůsobit trénink tomu, abych měl nejlepší formu na mistrovství 
republiky. 

Co plánuješ na prázdniny? Pojedeš někam, nebo budeš odpočívat? 
O prázdninách rozhodně nebudu odpočívat. Nejspíš pojedeme 

s trenérem a se skupinou na vysokohorské třítýdenní soustředění do Itálie, 
a to konkrétně do Melaga. Budeme tam v nadmořské výšce 
2000 m nad mořem, což je důležité pro tvorbu červených krvinek. 
Dále bych se chtěl celé prázdniny věnovat přípravě na MČR do 22 let, které 
proběhne přibližně začátkem září. Na tomto závodě se pokusím probojovat 
do finále mezi 8 nejlepších čtvrtkařů, i když to bude hodně těžké. 
Myslím, že pokud mi vydrží zdraví, tak se mi to podaří. 

Davide, děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů. Na MČR ti 
budeme všichni držet palce.  

Lenka 
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Ajťáci v divadle 

Ten pocit, když se při rozhovoru tak zaposloucháte do odpovědi 
dotazovaného, až zapomenete, jaká je vaše další otázka! Přesně to 
se mi stalo při rozhovoru se Zdeňkem Filipcem, režisérem 
studentského představení Fakulty informatiky MU Brno 
Pán much, které vůbec nepůsobí amatérsky. 

Začnu asi otázkou, proč proFIdivadlo? 
Proč se tak jmenujeme? 

Ano. 
Tak hlavně z toho důvodu, že hrajeme na Fakultě informatiky, a podle 

toho jsme se vždycky jmenovali, ale když se řekne „Divadlo na Fakultě 
informatiky“, není to nic moc. Přemýšleli jsme, jaký název bychom měli 
mít, a z různých nápadů vzniklo proFIdivadlo.  

K tomu jsem se chtěla dostat, ne každému je na první pohled 
jasné, že je o divadlo FI… 

 Je to sice zkratka, ale dobře to zní. 

A je v tom vtip. 
Přesně tak, je v tom vtip. 

Zajímalo by mě, jak se studenti FI 
dostanou ke hraní divadla? 

No tak třeba si to zapíší. Jde totiž 
o univerzitní předmět, kam se může 
přihlásit kdokoliv, není jen pro studenty 
FI. Pokud mají o divadlo zájem a chtějí si 
zahrát a ukázat se, tak můžou. 
Tenhle nápad vznikl před šestnácti lety, 
kdy nešlo o předmět, ale spíš 
o nadšeneckou akci studentů. 
Skupinu vedl Robert Král, který se teď 
věnuje především filmu, 
protože vystudoval FAMU. Od té doby 
se divadlo předává dál. Takže tak. zdroj: www.profidivadlo.cz 
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Podle čeho jste vybírali poměrně těžký divadelní kus „Pán much“? 
V tomhle ohledu je to zase složitější, protože do předmětu se zapíše 

spousta lidí. Během prvního týdne semestru se uskuteční konkurz, a tam 
taky přijde spousta lidí. Nemůže to být hra, která má, dejme tomu, dvě 
hlavní postavy. Musí to být kus, který se tak nějak rozvolní a přesune se 
na každého kousek. Ty náměty se tedy vybírají podle toho, aby v nich byl 
dostatek postav, a taky podle toho, s čím přijde docent Prokeš, který dělá 
dramaturgii. Ten vybere hru, která se nám hodí, a taky ji trošku upraví. 
Například v Pánu much nejsou ženské role, takže se musely připsat, 
protože bez holek to není ono. Navíc se po zkoušce chodí do hospody 
a bylo by trapné, kdyby tam seděla banda informatiků. Takže i podle toho 
se vybírá divadelní kus. 

Kolik času zabere nazkoušet divadelní hru?  
My jsme časově omezení jedním semestrem. V průběhu půl roku máme 

patnáct zkoušek a zkouší se taky celý víkend před premiérou. 

Funguje u vás ke konci press nebo do toho jdete naplno 
od začátku? 

Vzhledem k tomu, že už máme letité zkušenosti, víme, že musíme začít 
opravdu hned, není na co čekat. Máme sice týmově rozdělené úkoly -
 existuje tým inspice, PR tým, tým kostymérů, výpravy, zvuku, osvětlovačů 
a hudby… takže to neleží na jednom člověku, ale každý má svůj díl práce. 
Navíc to neděláme poprvé. Většina lidí se zapojuje už po několikáté, třeba 
já po jedenácté… 

Ty jsi režisér celého představení… 
Ano, já jsem hlavní režisér, máme vyzkoušený režijní tandem s Lukášem 

Jungou, kdy jeden je hlavním režisérem a druhý asistentem režie. Sice to 
takhle přímo nenazýváme, ale jeden vždycky musí mít hlavní slovo, podle 
něj to prostě funguje. Protože je v tom zapojená spousta lidí, druhý režisér 
pomáhá prvnímu a dělá takové ty technické věci a poznámky a dívá se 
na to s odstupem. Takže tandem, režijní tandem. 

Trneš při představení? 
Vždycky se snažím ostříhat si nehty, abych si je neokusoval. Ale je 

celkem jasné, že trnu, aby se nic nepokazilo, není to jen o hercích, ale taky 
o technice. Zvuk, světla… Může vypadnout proud a bylo by to celé v háji. 
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Trnu, protože nemáme žádné alternace, a kdyby si někdo dva dny před 
představením zlomil nohu, nemohli bychom hrát. Na druhou stranu - když 
hrál Lukáš Junga před pár roky Sajns fikšn, tak si taky zvrtnul kotník, měl ho 
dokonce v sádře, ale představení to bylo osobité a svérázné. 

Stojíš si za svými herci? Říkáš si občas: „Ten tam nepasuje!“? 
Nebo tyto problémy nemáte? 

Tak jistě, že máme takové problémy, protože při castingu vybíráme 
herce hlavně typově. Pokud se ukáže, že člověk na tu roli tak úplně nemá, 
proběhnou nějaké individuální zkoušky. I letos na ně ve dvou, třech 
případech došlo. Například představitelé Ralpha nebo Čuňase byli o třídu 
níž, než představitel Jacka – již zkušený herec Pavel Havelka není 
v proFIdivadle nováčkem. Museli jsme společně zapracovat na tom, 
aby rozdíl mezi nimi nebyl tak velký.  

A povedlo se… 
Ano a jsem rád, 

protože se celkově hodně 
posunuli. 

Teď za sebou máte 
druhé ze tří 
představení. Mohl bys 
srovnat premiéru 
a dnešní vystoupení? 

Premiéra probíhá 
přímo na FI v prostoru, 
kde zkoušíme, takže herci 

nejsou tak nervózní. 
U všech amatérských divadel je první představení navíc plné napětí 
a očekávání, jak to dopadne. Nervozita zapracuje, a taky přijde hodně 
známých. Takže premiéra bývá většinou skvělá a první repríza o něco 
slabší. To ale nemusí být pravidlem! Druhé představení bylo v novém 
prostoru, začínali jsme se zpožděním, vyskytl se zde jeden technický 
zádrhel. Naproti tomu na premiéře bylo 450 lidí, plná D1. Všechna místa 
byla obsazená, lidé stáli i na krajích, vzduch v hledišti byl totálně 
vydýchaný… Mělo to úplně jiný náboj než dnes. 

zdroj: http://www.facebook.com/proFIdivadlo 
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Už víte, jakou hru budete hrát příště? 
Je to dost těžké, protože jsme už hráli šestnáct divadel. Ale tohle 

budeme řešit, až dojedeme šňůru našich tří představení (smích). 
Potom proběhne závěrečný výjezdní seminář, a tam právě padne nejvíc 
návrhů.  Konečný výsledek máme až před začátkem jarního semestru. 
Docent Prokeš přes Vánoce na hře zapracuje. Upraví ji tak, aby to všichni 
herci zvládli, což je poměrně nevděčná činnost, která není vidět. 
Většina lidí netuší, kolik práce je s dramaturgií. 

Poslední otázka. Proč by si měli studenti gymnázia, možná 
budoucí studenti MU, zapsat tenhle předmět? 

K vyššímu vzdělání patří přece i schopnost nějakým způsobem vystoupit 
před lidi. Předmět Divadelní hra je v podstatě zvyšování soft-skills. Studenti 
se učí mluvit nahlas, fungovat v kolektivu a pod tlakem. Druhá věc je, 
že když ti mladí lidé přijedou do nového města, do nové školy, tak nemají 
kamarády. A v divadle mezi herci vznikají nové neformální sociální vazby. 
Kromě studia je to prostě další důvod, proč studovat v Brně. 

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

představí nepředstavitelné. 

Je matematika pravdivá? aneb Existují 
čísla? 

Básník Coleridge popsal v dopise v roce 1791 matematiku jako 
„kvintesenci pravdy“. Byl to odraz pohledu, který zaujímali antičtí 
Řekové a který byl předáván po celá staletí.  Jsme v pokušení 
si myslet, že čísla jsou prostě jen čísla: jasná, bezesporná, dokonce 
banální a nenapadnutelná. Matematická „fakta“ jsou zakořeněna v 
naší myšlenkové výzbroji od mladého věku a o jejich pravdivosti 
obvykle nepochybujeme. Přijímáme, že jiné oblasti myšlení jsou 
drásány debatami a sváry, ale matematika se zdá být jaksi nad 
tím. Coleridge měl na mysli právě tento druh čistoty. 

Jaká je tedy vlastně povaha matematické pravdy? Jsou matematici 
stejní jako přírodovědci, kteří odkrývají již existující jevy? Nebo jsou 
ve skutečnosti více umělci začínající před čistým plátnem, které mohou 

vyplnit, jak se jim zlíbí? 
Je rozumné předpokládat, 

že většina matematiků se na sebe 
dívá jako na objevitele již 
existujících pravd. 
Matematičtí hledači pravdy 
postupují ve šlépějích Platona, 
který mluvil o ideálních formách 
v „platonském světě“.  Anglický 
matematik G. H. Hardy napsal: 

„Jsem přesvědčen, že matematická realita leží mimo nás a že naším 
úkolem je odkrýt ji a pozorovat ji a že teorémy, které dokazujeme a které 
tak sebevědomě popisujeme jako své výtvory, jsou prostě záznamy našich 
pozorování.“ 

Mezi směry zabývající se matematickou filosofií patří například: 

zdroj: Klipart Microsoft Word 
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Platonismus 
Platonova filosofie měla na matematické myšlení zásadní vliv. 

Povzbuzuje duchovní rozměr matematického pátraní. Dalším z důvodů, 
proč mají lidé rádi myšlenky matematického platonismu je, že si myslí, 
že tvrzení o číslech v matematice jsou pravdivá. V množině přirozených 
čísel je právě jedno číslo mezi 6 a 8. To vypadá jako opravdová věc, je to 
číslo 7. A platonista si myslí, že to musí znamenat, že existuje objekt, 
kterým je číslo 7, i když to není objekt, kterého se můžeme dotknout. 
Takže čísla existují, ale ne stejným způsobem jako stůl a židle, 
pouze nejsou lokalizovány v čase a prostoru.  

Nominalismus 
Nominalisté souhlasí s platonisty – všechna naše tvrzení jsou pravdivá, 

ale tato tvrzení by měla být chápána jako tvrzení o objektech ve světě. 
Abychom získali nějakou intuici, často o tom pomáhá přemýšlet 
v souvislosti s dětmi. Děti se nerodí s těmito druhy abstraktních principů. 
Co máme tendenci dělat, je říci, tak tady je tužka, tady je druhá tužka – teď 
máme 2 tužky. Takže když je učíme počítat, počítáme s ohledem 
na konkrétní objekty nebo s konkrétními objekty obecně. A nominalisté 
tvrdí: o tom je celá ta věc s čísly, o konkrétních objektech ve světě. 

Tento pohled se ale začíná dostávat do problémů, když začneme 
přemýšlet o komplexních nebo iracionálních číslech. Takže je opravdu 
snadné říci, že 2 a 2 krabice dají 4 krabice. K jakému objektu je ale možné 
přirovnat odmocninu z -1? Takže pokud jste matematický platonista, je to 
velmi jednoduché. Je to jen další číslo jako všechny ostatní. Ale pokud jste 
nominalista, co je to za věc? Podobné je to s číslem pí – jeho desetinný 
rozvoj nikdy nekončí. I když osobně si myslím, že taková podobně 
nekončící věc v tomto světě skutečně existuje – seriál Ulice. 

Fikcionalismus 
Fikcionalista tvrdí, že ve skutečnosti je matematický diskurz nepravdivý. 

Je velmi užitečný, ale je systematicky prostě nepravdivý. To je docela 
extrémní pohled s ohledem na úspěch vědy, které je matematika součástí, 
ale to je pohled, na kterém fikcionalista trvá.  

Matematický fikcionalista ale používá moderní technologie, ve kterých 
je matematika hluboce zakořeněna. Jak si tyto věci vysvětluje? Jak může 



27 
 

fikcionalista argumentovat proti tomu, že používá něco, co podle něj 
neexistuje? 

Fikcionalisté tvrdí, že úspěch ve světě nemusí být důkazem 
pravdy. Fakt, že je matematika úspěšná, neznamená, že je pravdivá. 
Pokud by to byla pravda, matematické objekty, ve které věří platonisté, by 
musely existovat v našem světě. Tomu ale tak není. Takže matematika 
nemůže být pravda. Při nejlepším to může být užitečná fikce. 
Němec Leopold Kronecker se proslavil výrokem: „Bůh stvořil celá čísla, vše 
ostatní je dílem člověka.“ Vytváříme takovou matematiku, jakou 
potřebujeme. 

Dobrou analogií může být bible. Předpokládejme, že bible byla dílem 
fikce. Někteří lidé v to věří, někteří ne. Ale co pravdou 

bezesporu je, že kodifikuje opravdu 
užitečný soubor mravních zásad. A my 
bychom si mohli myslet, že neexistuje 
žádná věc jako pravda a morálka, 
ale můžeme si myslet, že jako řídící 

zásady jsou docela užitečné. 
Říkají nám, nezabíjejme lidi, 
pomáhejme ostatním… To, že nám 

pomáhá, ale neznamená, že musí být 
pravdivá.  

Co tedy uděláme s tímto 
konceptem matematické pravdy? 

Logik a matematik Bertrand Russell shrnul matematiku jako „disciplínu, 
ve které nikdy nevíme, o čem mluvíme, ani jestli je to pravda“. 

Filip 
  

zdroj: Klipart Microsoft Word 
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KUDYKAM 
Tipy a rady, kam ve volných chvílích vyrazit. 

Party hard – léto 2013 

Za chvíli nám začínají prázdniny a určitě má hodně z vás 
naplánováno, jak je bude trávit. Ale pokud ještě stále nevíte, 
co s nově naloženým volným časem uděláte, mám pro vás pár tipů. 

Nejprve nás čeká 28. 6. zábava na Réně s již tradičními Reflexy, 
kde můžete oslavit nebo oplakat svá vysvědčení. Kdo má radši kvalitnější 
muziku, tak se ve stejném termínu v Brně uskuteční druhý ročník 
Monte Bú Open Air festivalu. Akce se odehraje přímo u centra 
na baseballovém hřišti na Kraví hoře. Hrát zde bude celkem šest kapel, a to 
například Airfare, Goodfellas nebo Hysterical Naked.  Hudba ale není 
jediným lákadlem pořadatelů. Na místě budou k zapůjčení míčky 
a rukavice, takže netradičně se můžete na festivalu vyřádit i sportovně. 
Cena vstupenky je 199 Kč v předprodeji, na místě 250 Kč.  

O pár dní později 11. - 13. 7. se bude konat Vysočina Fest v jihlavském 
amfiteátru Letního kina. Lákadlem je nejen kvalitní hudba napříč žánry 
od Xindla X po Pražský výběr, ale i bohatý doprovodný program včetně 
divadelních představení, výstav, filmů apod. Zajímavostí festivalu je 
zpáteční jízdenka z místa konání kamkoliv do České republiky, která je 
zdarma součástí vstupenky.  

Mezi nejoblíbenější letní festivaly jistě také patří 
České a Moravské Hrady konající se po celé České republice. Nejbližší je k 
nám hrad Veveří, kde se tato akce bude konat 9. - 10. 8. V pátek je na 
zahájení pro všechny návštěvníky připraven karnevalový večírek, kde bude 
každá maska odměněna dárkem. Poté zahrají kapely Mňága a Žďorp, 
Koblížc! a Mig 21. V sobotu pak budou nachystány hned dvě stage, kde se 
vystřídají například zlatý slavík Tomáš Klus, Mandrage , Aneta Langerová, 
Nightwork, Vypsaná Fixa, Wohnout a další.  

Dalším brněnským festivalem je trochu neobvyklý Henry Lee fest, 
který je věnován postavě z písní Nicka Cavea – Henrymu Lee. Uskuteční se 
14. 9. v Mersey Music Clubu. Na programu budou nejen kapely, jako je 
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zdroj: Klipart Microsoft Word 

Sunshine, ale i promítání koncertů nebo film o Rowlandu S. Howardovi 
(významný australský hudebník, který zemřel v roce 2009). Jedná se prý 
o festival bez kompromisů, festival kapel, které mají sdělení. 

Pokud máte raději větší a monstróznější akce, zajeďte si určitě na jeden 
z mnoha velkých festivalů po celé České republice. Z těch největších 
zmíním např. Masters of Rock a Trnkobraní ve Vizovicích, Beerfest 
v Olomouci (největší český pivní festival), Colours of Ostrava nebo 
Rock for People v Hradci Králové.  

Přeji vám krásné léto plné muziky a spoustu příjemných hudebních 
zážitků. 

Eva 

Všude dobře, u babičky nejlépe 

„Tak co, kam jedete na dovču?“ slyšíme s blížícím se létem ze všech 
stran. Každý rok stejná otázka a ta samá odpověď. To je pořád Egypt, 
Anglie, Francie, Itálie a tolik milované Chorvatsko. Já každým rokem 
odpovídám stejně: „No nikam,“ ale je to vlastně pravda? Proč by Česko 
mělo být označeno jako „nic, nikde“? 

 Jistě, Francie zní lépe jako třeba 
Bránice. Ale je opravdu dovolená 
v zahraničí takovou pohádkou?  Já vím, 
že Česká republika nemá překrásné 
pláže, výhled na modrý oceán 
ani nejvyšší hory. Vlastně, co si budeme 
nalhávat, nemáme ani nejkrásnější 
parky a naše silnice nejsou ukázkou 
dokonalosti, ale spíše terénní zkouškou 
odolnosti auta. Ale i přes to všechno, 
říká se: „Všude dobře, doma nejlíp!“ 
A o Česku to platí dvojnásob. Zkuste si 

to představit, že budete třeba ve Francii. Jistě, budete v zemi romantiky 
plné vinic a budete se moct kochat pohledem na krásnou Eiffelovou věž, 
ale opravdu by vám nevadilo vyměnit naše pověstné knedlíky za žabí 
polévku a stehýnka? Když už jsme u toho jídla, co Čína? 
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Dokážete si představit, že u vašeho oblíbeného pořadu bez konce, který 
mimo jiné bude mluvit více než nesrozumitelně, budete chroupat místo 
solených brambůrek osmažené cvrčky? Opravdu? Tohle by vám nevadilo? 
Bavilo by vás jezdit po druhé straně a za každé slovo cpát: „mockrát 
děkuji“ a „mohl byste prosím“ a znovu „mockrát děkuji“, jak to 
mají v Anglii? No v Anglii se jim popravdě moc nevyvedlo počasí ani humor. 
Vzpomeňte, jak šíleně nadáváme, když nás u řeky pronásledují tři komáři. 
Jak bychom si asi vedli při komářích náletech v Brazílii, nemluvě o stále 
zvlněných vlasech způsobených přílišnou vlhkostí vzduchu. Na straně 
druhé si myslím, že bychom ani neskákali radostí do stropu z procházky po 
Sahaře, která by nám nejspíše mohla zajistit krásné halucinace, ale 
stoprocentní šanci na návrat domů ne. I když o sobě člověk tvrdí, že je 
společenský, předpokládám, že soužití s více než miliardou Indů by ho také 
brzo omrzelo. A naopak - i ten nejzatvrzelejší samotář by asi nechtěl potkat 
jednou za půl roku ztraceného Eskymáka v Grónsku. Víte, jak 
by bylo stresující, kdybyste byli v Bulharsku, a vždy, 
když byste chtěli něco odmítnou, tak byste to přijali, 
protože Bulhaři zkrátka nechápou, že vrtění hlavou 
ze strany na stranu znamená prostě - NE!  

Tak co, i když zvážíte toto všechno  - ještě  se vám 
chce tolik na dovolenou do zahraničí? Myslím si, že si 
pomalu, ale jistě začínáte uvědomovat, že dovolená 
u babičky s nepřetržitým přísunem buchet 
a bonbonů není zase tak špatná věc. Takže příště, 
až se tě někdo zeptá, kam jedeš na dovolenou, a ty 
zrovna nemáš naplánovanou cestu kolem světa, 
zvedni hlavu a hrdě zahlas: „Já jedu k babičce do Bránic.“ 

Kristýna 

Jeden týden novinářem 

Jak lze strávit prázdniny? Představte si, že se na jednom místě sejdou 
lidé z médií, která denně používáme. Neváhala jsem proto, vyplnila 
přihlášku o svých (ne)zkušenostech, označila kolonku WEB 
(značení skupiny, ve které chcete pracovat) a 19. srpna 2012 se vydala na 

zdroj: Klipart Microsoft Word 
 



31 
 

cestu. Po marném hledání (v rodině nám hold orientační smysl chybí) jsme 
konečně dorazili do cíle. Samota. Stres. Panika. Takové byly mé pocity 
po odjezdu rodičů. „Je to jen týden,“ říkám si.  

Jakmile přečkáte ten počáteční pocit, je pak den ode dne lépe. 
Skvělí lektoři, hosté, možnosti, učebny, nádherné město a hlavně volná 
ruka při výběru témat. Po několika reportážích a článcích, které jsem vždy 
podložila anketou nebo rozhovorem s místními lidmi, jsem začala mít 
pocit, že jsem se opravdu něco naučila. Po sedmi pracovních dnech se 
škola chýlila ke konci. Každý z nás měl na účtu několik svých děl, která se 
publikovala na webu nebo v denním tisku. Já jsem měla tu čest dělat 
rozhovor s Pavlom Múdrym z největší tiskové agentury na Slovensku. 
V dalších článcích jsem se věnovala cestování, našim přednáškám a mojí 
pýchou je článek o připravované fontáně v Havlíčkově Brodě, který se stal 
hned druhým nejčtenějším článkem týdne (hned po šéfovi)! 

Samozřejmě, že jsem 
nepracovala jen já. 
Jeden z účastníků psal 
rozhovor, který sklidil mnoho 
chvály. A o kom? O mně. 
Důvodem bylo dostat LŽŠ 
do povědomí více lidem.  

Po celém týdnu 
beze spánku, 

bez pravidelného stravování 
(nebyl čas) a s nadbytkem 

kofeinu v těle následovalo závěrečné vyhlášení těch nejlepších (popravdě 
to byl každý, kdo celý týden přežil) a získání pracovních nabídek, kontaktů 
a dárečků na památku. Poté jsme si šli nacpat svá prázdná bříška na raut, 
který byl připraven speciálně pro nás. 

Těžší než kufr jsem měla hlavu. Tím chci říct, že za ten týden se opravdu 
dá naučit spousta věcí. Je jen na nás, jak si ten čas rozložíme. 20 hodin 
práce denně postačí. (smích) 

Proto jsem ráda, že jsem se jen neválela u vody, ale využila toho, co se 
nám všem nabízí. Ráda bych proto i vás, které baví psát a mají svůj názor, 
do Brodu pozvala. Poznáte tu nové lidi, naberete nové zkušenosti, zkusíte 

zdroj: Lucie Huslíková 
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si opravdový život novináře a okolí vás bude brát vážně v tom, co chcete 
v budoucnu dělat. Třeba se potkáme na 9. ročníku. Ten se bude konat 
od 18. do 25. srpna 2013. 

Na webových stránkách Letní žurnalistické 
školy můžete najít seznam hostů, kteří letní 
školu navštívili za celou dobu působení. 
Například Václav Havel, Miloš Zeman, Ľubomír 
Smatana a další. Pozvání přijali i mé tři vzory 
mediálního světa, a to Adéla Banášová, 
Pavlína Kvapilová a Václav Moravec. 

Jistě i na Facebooku můžete najít spoustu 
informací, fotek a také reportáže, reklamní 
spoty a další videa, na kterých se podíleli 
účastníci Letní školy Karla Havlíčka 
Borovského. 

Lucie 
  

zdroj: Lucie Huslíková 
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HALÓ, HALÓ 
Zprávy z domova i ze světa. 

Já rád chřest, ty rád chřest 

Po roce je to tu zase. Tradiční Slavnosti chřestu probíhaly letos 
od 17. do  19. května 2013 na ivančickém náměstí. Letošní 19. ročník 
se nesl v netradičním duchu. A že to byla akce vskutku zajímavá. 
Celých devět tisíc návštěvníků mohlo vychutnávat chřestové speciality 
od vyhlášených restaurací z Ivančic, Brna a okolí. Připraven tu však byl 
i hudební program, namátkou -  k nám do Ivančic zavítal třeba Xindl X. 
Lidé mohli zhlédnout, jak 
vaří profesionálové - 
známý kuchař Petr Stupka 
a autorka mnoha 
knih s recepty Hanka 
Michopulu.  

My, členové 
dramatického kroužku, 
jsme byli v souvislosti 
s touto událostí osloveni 
paní režisérkou 
Annou Štětinovou, 
abychom pomohli 
s přípravou nedělního programu. Na ivančické nádraží měla totiž parním 
vlakem přicestovat císařovna Sissi! 

Nebylo to ale jen tak. V pátek 10. 5. jsme se společně vydali na zkoušku 
kostýmů do Janáčkova divadla v Brně. Každý z nás si vybral překrásné 
historické šaty, a poté nám byly přiděleny role, ve kterých jsme měli 
za úkol po celou dobu konání akce vystupovat. 

Onu chřestovou neděli jsme se brzo ráno sešli v kině Réna . Začaly velké 
přípravy. Po dvou hodinách příprav a příjemného povídání jsme se v devět 
hodin už zcela nastrojení v našich kostýmech řadili na hlavním nádraží 
a společně s několika desítkami nadšených návštěvníků z Ivančic a okolí 

zdroj: Lucie Huslíková 
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napjatě očekávali císařovnin příjezd. Za úkol jsme měli lidi bavit, fotit 
se s nimi a oslovovat je poněkud netypickým jazykem tehdejší doby. 

Ústa dokořán. Právě před námi zastavil parní vlak, ze kterého vystoupila 
vskutku úchvatná Alžběta Bavorská v doprovodu svých dvorních dam 
(této úlohy se ujal tým herců z Rosic a z Veverské Bitýšky). Poté usedla 
do přichystaného kočáru taženého koňmi. V průvodu jsme se hromadně 
vydali na náměstí, kde následně Sissi a Anton Worell, slavný ivančický 
pěstitel chřestu, který si císařovna tolik oblíbila, sehráli krátkou scénku. 

A poté nastala druhá část našeho úkolu – korzování mezi účastníky 
Slavností chřestu. 

Ze svého pohledu musím říct, že to byl příjemný a nevšední zážitek. 
Překrásné šaty s nařasenými rukávy a bohatou sukní jako kdyby ve mně 
skutečně probudily jinou osobnost – komtesu z let minulých. Byl to zvláštní 
a zajímavý pocit přitahovat pohledy kolemjdoucích a na pár hodin 
zapomenout, že jsem jen úplně 
obyčejná holka z jednadvacátého 
století, ne ne, teď jsem přece bohatá 
a urozená měšťanka z doby  
Rakouska – Uherska, která má svoji 
hrdost, je pyšná, domýšlivá a nic jí není 
dost dobré… 

A co říct na závěr? Jsem nesmírně 
ráda, že jsem se toho všeho mohla 
účastnit! A snad budu mluvit za všechny členy našeho dramaťáku, 
když řeknu, že zážitek to byl opravdu kouzelný a určitě nezapomenutelný. 
Tohle se jen tak nikomu nepoštěstí! Den to byl nádherný, i počasí nám tak 
přálo, že si někteří herci odnesli spálené výstřihy od sluníčka.  

Nyní jen zbývá doplnit velké díky vedoucí našeho kroužku Mirce Šotové 
a také všem pořadatelům a organizátorům Chřestových slavností. Už teď 
se nemůžu dočkat příštího roku! 

Martina 

 
 

foto: Leoš Horký 
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Mistři! 

Ivančice – několik let zpět. „Máš moc hezkou sukni, Luci,“ řekla jsem. 
A tak to začalo… 

Před několika lety jsem chodila do kroužku orientálních tanců, kde jsem 
poznala Lucii Švábenskou. Tehdy by mě ani ve snu nenapadlo, kam to 
dotáhne. S Luckou jsem se kamarádila, tancovala a těšila se na každou 
nastávající taneční lekci. Pamatuji si, jak se trenérky pořád na něco     
ptala - kde koupila tohle a kde sehnala tamto. Lucku tancování natolik 
bavilo, že se rozhodla s obrovskou pomocí své mamky Ilony Sedláčkové 
otevřít si vlastní kroužek. Do našeho kroužku chodit přestala, a tudíž i já 
jsem zde skončila. 

Po pár letech jsem zatoužila opět tancovat. Po chvilince brouzdání 
internetem jsem narazila na kroužek břišních tanců v Oslavanech. 
Řekla jsem o tom své kamarádce (také Lucce, smích), nasedly jsme 
do autobusu a jely. Když jsme dorazily do DDM Oslavany, nevěřila jsem 
vlastním očím. No kdo kroužek vedl? Jistěže Lucka.  

Zkušební lekce vypadala skvěle, a tak jsme se zapsaly a začaly. Už po pár 
hodinách tréninku jsem se toho hodně naučila. Dva roky břišních - spousta 

vystoupení, 
soustředění 

a HLAVNĚ 
skvělých lidí. 

Z osobních 
důvodů jsem 
bohužel tance 
musela nechat. 
Poslední hodina 
pro mě byla 
emočně hrozně 

náročná. 
S blížícím se 
koncem se mi 

hrnuly slzy do očí… A komu taky ne? Když víte, že opouštíte tak bezvadnou 
partu. 

foto: Ilona Sedláčková 
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Na spoustě kulturních akcí, na kterých jsem byla, byly i ony! 
Ty nejúžasnější holky, které znám. Všude bylo slyšet Bellynky, Bellyteens 
(malé a velké břišní) a Cheerteens (velké roztleskávačky). Při každém jejich 
vystoupení se ve mně znovu probudila chuť tancovat, kterou posiloval 
štěrchající zvuk penízkových šátků. A tak jsem alespoň povzbuzovala, 
jak jen to šlo. 

Nedávno jsem se vydala na jeden z tréninků. Uvítalo mě tolik milých 
tváří a objetí, až jsem neodolala a na chvíli si také zatancovala. Ani byste 
nevěřili, jak těžké bylo odejít.  

Víte, co je neuvěřitelné? Kam přijedou, tam slaví úspěch a vyhrávají! 
Důkazem je čerstvé vítězství na Mezinárodním mistrovství                
v Praze - kategorie Cheerleaders, a poté vítězství na Mezinárodním finále 
orientu v Holešově. Dále se chlubí titulem absolutní vítěz soutěže 
Orion  Dancing a několika dalšími cenami, ať už zlatými, tak i stříbrnými 
abronzovými. Pokud máte dojem, že jste je viděli i v televizi, tak vás zrak 
neklame. Objevily se totiž v soutěžích Talentmania a Československo má 
talent, kde byly také úspěšné. 

Největším vítězstvím je především to, že se Lucce podařilo začít s něčím, 
co tak skvěle funguje a na co se moc dobře kouká.  

A co plánují MISTŘI na prázdniny? Ani o prázdninách nenechají své 
pupíčky odpočívat. Chystají se do Maďarska na taneční tábor a soustředění 
zároveň. Budou 
tu vymýšlet 
nové 
choreografie 
na další sezónu 
a dobře se 
bavit. 

Nezbývá mi 
nic jiného, než 
holkám moc 
a moc 
poděkovat 
za krásné 
odpoledne, foto: Ilona Sedláčková 
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i za to, že na mě nezapomněly. 
Přeji jim hodně úspěchů, pohárů, vlnících se pupíčků a především 

radosti z tance. Doufám, že jsem nic nezakřikla, a tak to raději zaťukám…  
Lucie 

Holka na rybách 

Česká republika byla v letošním roce poctěna pořádáním světového 
šampionátu v lovu dravých ryb přívlačí, tedy na umělé nástrahy. 
Jedenáctého ročníku mistrovství světa se ujaly místní organizace 
Českého rybářského svazu Tábor, místní organizace 
Moravského rybářského svazu Ivančice a Nová Ves u Oslavan. Právě na 
krásných pstruhových vodách, na nichž ivančická a novoveská organizace 
hospodaří, se mělo uskutečnit od 16. do 19. května 2013 dlouho 
očekávané mistrovství světa.  

Zkouška, zkouška 
Mám ráda zvířata, a to o mně ví. Když jsem proto dostala možnost zajít 

se podívat na závod ve sportovním rybaření, byla jsem v rozpacích. 
Naštěstí je tento sport o tom rybu vylovit, změřit, zapsat si ji a opět ji 
pustit. A tak jsem neodmítla a vyrazila -  jak jinak, než do zelena oděná. 
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Bez řádného tréninku by to nešlo. Ostrou zkouškou na toto klání byl 
proto mezinárodní klasifikační tréninkový závod konaný 19. a 20. dubna. 
Tento trénink prověřil připravenost pořadatelů na blížící se významnou 
událost jak po stránce technické a organizační, tak i po stránce 
operativního řešení nenadálých nástrah ze strany počasí.  

V pátečním vydatném dešti organizační výbor spolu s nadšenci 
a dobrovolníky připravil čtyři soutěžní sektory na řece Jihlavě. Sektory 
vedly od alexovického splavu přes řeznovickou lávku na ivančickém revíru, 
hrubšický splav až k rybníku Žabárna na revíru Nové Vsi.  

Sedmnáct zúčastněných družstev z deseti evropských zemí poslalo 
do každého sektoru po jednom závodníku. V přesně stanovených časech 

soutěžící usilovali o co 
nejlepší výsledek. 
Ve zvoleném úseku 
širokém 20 m se snažili 
závodníci ulovit co nejvíce 
dravých ryb. Bylo zajímavé 
vidět rybáře přebíhat 
na ono nejlepší místo 
a sledovat pak následnou 
radost z úlovku. Za každou 
rybu, kterou závodník 
zdolal do podběráku, mu 

byl přidělen rozhodčím jeden bod. Hodnoceny byly pouze lososovité 
druhy, štika a candát. Za ostatní druhy ryb se body neudělovaly.  

Po ukončení zápolení provedl organizační výbor vyhodnocení závodu. 
Na slavnostním vyhlášení převzala poháry tato družstva: za třetí místo 
reprezentanti České republiky, za druhé místo reprezentanti Ukrajiny 
a první místo z řeky vylovili reprezentanti Slovenska. V jednotlivcích obsadil 
třetí příčku závodník z Ukrajiny Denys Potylytskyi, druhé místo náš 
Tomáš Čepelák a první místo Dmitry Davidov z Ruska. 

Pravidla pro vlastní rybolov jsou velmi přísná. Z těch nejdůležitějších lze 
připomenout, že se může používat pouze háček bez protihrotu. Pokládání 
ryb na holou zem je také zakázáno. Tudíž se závodník k rybě jako k živému 

foto: Jan Žák 



39 
 

tvoru chová velmi ohleduplně. Což bylo pro mě, jako děvče 
s ochranářskými pudy, to nejdůležitější zjištění.  

A teď naostro 
Zapomeňme na nějaké tréninky a zkoušky. 16. května se všechny týmy 

po dlouhé cestě do Ivančic sešly na ulici Ve Sboru, kde jsme na ně my – 
hostesky -  čekaly. Každá z nás měla na starosti určitý stát a příslušnou 
ceduli s nápisem státu. Přítomny byly přihlášené týmy z Běloruska, Bosny 
a Hercegoviny, Bulharska, Francie, Chorvatska, Itálie, Lotyšska, Moldávie, 
Německa, Polska, Portugalska, Rumunska, Ruska, Ukrajiny, Slovenska 
a samozřejmě reprezentace z ČR. 

Odtud jsme pokračovaly na náměstí, kde již byl připraven kulturní 
a zahajovací program. Od české hymny, přes uvítací proslovy až po taneční 
vystoupení mažoretek Hvězdiček z Oslavan. Poté následoval přichystaný 
raut. I přes veškeré obavy z jazykové bariéry mezi námi se každá se svým 
týmem dorozuměla. Důkazem je i fakt, že do jedenácté hodiny večerní 
jsme s Chorvaty poseděly v místní hospůdce.  

Druhý den byl tady. A to už šlo do tuhého. Před závody byly vody řek 
zarybněny a k dispozici byly závodníkům čtyři sekce dlouhé pět kilometrů. 
Po několika dnech nepřetržitého zápolení bylo vše u konce. 

Týmy se opět sešly na náměstí 19. května, kde proběhl závěrečný 
ceremoniál. 

Nejlepším týmem se stalo družstvo Slovenska ve složení: Peter Horňák, 
Lukáš Holý, Martin 
Forbak a Juraj 
Smatana. Stříbro 
vybojoval tým 
České republiky ve 
složení: 
Michal Čepelák, Josef 
Foltýn, Tomáš Čepelák 
a Pavel Vokál. Bronz  
získal tým Ruska,  a to: 
Alexander Vorobev, 
Artem Mishin, 
Sergey Zhdanov, zdroj: Šárka Ruibarová 
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Alexey Shanin. 
Titul mistra světa obhájil Rus Alexander Voroběv před Slovákem Petrem 

Horňákem a Portugalcem Fernandem Fernendesem, Čech Michal Čepelák 
obsadil 4. místo. 

Nakonec musím říct, že se mi celá akce z pohledu laika líbila. A to jak 
role hostitelky, tak i role novináře, který akci pozoroval v tichém a krásném 
prostředí našeho města. Tímto bych chtěla poděkovat panu Josefovi 
Janíčkovi, který mi umožnil proniknout do světa rybářů, a také všem 
pořadatelům, kteří odvedli skvělou práci.  

Lucie 

Morris 

 Kocour starostou? Obyvatelé mexického městečka už dlouho trápí 
tamní politika. A tak se rozhodli něco udělat. Před nadcházející volbou 
starosty přemýšleli, co s tím. A pak to přišlo – za starostu chceme kocoura 
Morrise. Ten drtí ostatní kandidáty a má spousty fanoušků. Morris se 
pochopitelně voleb zúčastnit nemůže, takže starostovat může jen kočkám 
v okresu. Ale i tak má kampaň smysl. Tvůrci říkají, že bude splňovat svůj 
slib – jíst, spát, zívat a hrát si. Při poskytování rozhovoru tvrdí, že vyčistí 
město od krys. Jistě že nemluví. Ale dává to najevo.  

Podobné akce se konají již po celém světě. Asi na tom něco bude… 

Lucie 

  

zdroj: www.elcandigato.com 
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foto: Lucie Huslíková 

MŮJ ŽIVOT S KOČKOU 

Kam se hrabou modelky! 

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 s tak skvělými 
historkami, jako mám já s naší 
kočkou. Proto jsem se rozhodla 
alespoň touto cestou příběhy 
zvěčnit. Takže pokud máte rádi 
zvířata, pohodlně se usaďte, dejte si 
něco dobrého… 

Jak už jsem v minulém čísle psala, 
naše kočka Betty je známá snad 
po celých Ivančicích. Každý den, 
kromě pondělků (to odpočívá 
po jistě náročném víkendu), zamíří 
její tlapky do našeho obchůdku 
s nábytkem, kde se usadí na barovou 
židli. Díky ní tuto židli nikdy neprodáme… Nikdo totiž nemá zájem o 
barovou židli, ke které patří kočka. (smích) Co je velké plus, je mít kočku s 
vybraným vkusem a s citem pro kvalitu. A jak ji poznáte? Zkrátka si najdete 
tu matraci, na které leží právě ona, a to je ten pravý pelíšek pro vás. I přes 
výslovné NE to na nás stále zkouší. 

O co je ovšem velký zájem, je fotka s Betty. Když do Ivančic přijedou 
turisté, prochází se městem, fotí si památky a snad každý drobeček, 
který najdou.  Najednou uvidí za výlohou ležet naši zakletou princeznu, 
zbystří oči a jejich kroky míří k nám. Někteří si mylně myslí, že je plyšová, 
a hloupě se ptají, kolik TO stojí?! Ona je přece k nezaplacení. I když - kdyby 
se ozval šejk z Dubaje, tak bychom ji asi prodali. A ona by si taky přilepšila. 
Vyhlídka bazénu, tepla a zvonečku na přání by i Betty přemluvila 
ke stěhování. 
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Žádný správný turista nejede nikam bez foťáku… Čiči, čiči. Blik, cvak. 
Ať už jde o anglicky, německy nebo jinak hovořící lidi (případně její stálí 
návštěvníci ze Švýcarska, kteří rok co rok zajdou do obchodu s dotazem: 
„Je tady Betty?“), vždy jim jde jen o Betty. Tomu poněkud smutně přihlíží 
moje mamka, která (snad) z legrace říká, že ji si nikdy nikdo nevyfotil. 
A přitom je to právě ona, která Bettynce věnuje největší péči.  

Přece jí to ale nemůžete mít za zlé. Upřímně, člověk není ani zdaleka tak 
roztomilý a pohledný, jako zvířata (snad mi to mamka odpustí). Vzhledem 
k tomu, že Ivančice nejsou příliš proslulé, stačí v takovém městě, jako je 
Brno, zmínit, že bydlíte v Ivančicích. Brňáci to tu ale neznají, a tak řeknou, 
že z Ivančic se jim vybavuje pouze TA šedá napodobenina Garfielda. A jsme 
doma! 

Za těch třináct let, co se s princezničkou dělíme o dům, si pamatuji snad 
desítky, ne-li stovky dotazů ohledně jména, věku, péče a hlavně zvěčnění 
Bettynky. Nemůžete se nám proto divit, že nás už mnohokrát napadlo tuto 
službu zpoplatnit. Každý den ale není posvícení. A ani kočka nemá každý 
den náladu na pózování, milý obličej a roztomilá očička. Takže z nápadu 
sešlo, a tato služba je stále zadarmo. Stejně se obávám, že získané peníze 
by naše modelka utratila za nové kožíšky a zkrášlovací produkty.  

Zde ale u každého takového článku bude fotka jen a jen pro naše 
čtenáře.  

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.  

Uhni, krá*o! 

Tři, dva, jedna… ZVONÍ! Hurá ven ze třídy. Dřív než nám profesor stihne 
zadat úkoly. Jenže učitelé nejsou v dnešní 
době to jediné zlo, které na školách 
panuje. Tím hlavním nepřítelem (věřte 
nevěřte) jsou naši mladší spolužáci. Je to 
tak. Zatím co já jsem měla v šesté třídě ze 
starších studentů respekt a chovala k nim 
jakousi úctu, dnešní mládežníci si z toho 
velkou hlavu nedělají.  

Není nic neobvyklého na tom, že když 
já jako druhák brouzdám školou, řekne mi 
nějaký malý šesťák větu, kterou mě 
naprosto odrovná. Nebude to tím, že jsem 
vždy na špatném místě, a prostě si na mě 
někdo chce vylít svůj vztek. Na 99,9 % 
bych se vsadila, že se snaží vulgárními 
urážkami ukázat, že nejsou tak malí, jak si myslíme. A aniž by k tomu měli 
sebemenší důvod, jdou po vás.  

Ale copak jsem kráva? Rozhodně tak nevypadám! Možná se tak 
ale někdy cítím. Jenže oni si vás najdou kdekoli. Nejenom ve škole, 
ale i na ulici, v parku, obchodě… Zkrátka všude, kam jen doběhnou. 

Neříkám, že jsem bůhví jak veliká a dospělá, ale přece jen mám pořád 
úctu ke starším. Mládež se opravdu rok od roku mění. Jenže dá se s tím 
ještě něco udělat? Já za sebe doufám, že z toho vyrostou. I když je to 
poněkud naivní představa.  

No občas je dobré si ty růžové brýle nasadit. To bych jinak také 
nemusela vůbec vycházet z domu bez obav, že mě zase někdo nazve 
dobytkem.  

Lucie 

zdroj: www.na-septande.cz 
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Vtipy 
„Můj pane, přestal hořet krb.” 
„Tak ho znovu zapalte, Jean.” 
„Myslím, že to nebude nutné, pane. Ještě pořád hoří záclony, obrazy…” 
 
Chuck Norris jednou navštívil Panenské ostrovy. Teď se jmenují Ostrovy. 
 
Pepíček na hodině přírodopisu prohlásil: „Gumovník je rostlina 
s ochranným účinkem.” 
„Proč myslíš?” zajímal se učitel. 
„Protože na něm rostou gumy.” 
 
Já si stejně myslím, že všechny ty hlášky o Chuckovi Norrisovi jsou blbosti, 
protože kdyby to byla pravda, tak sem teď přijde a začne mi mlátit hlavou 
o klávesniedrtschrshjfvdslgbmup… 
 
Tati, je mi zima! 
Tak si stoupni do rohu! 
Proč do rohu?!? 
Protože je tam 90 stupňů!   
 
Chuck Norris jednou snědl dort dřív, než mu stihli říci, že je v něm 
striptérka. 
 
Děda se v lednu koupe v rybníce. Jde okolo Honza a povídá mu: „Dědo, 
vylezte z toho rybníka, nastydnete a umřete!“ Dědeček vylezl z rybníka, 
nastydl a umřel… 
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