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Snažíme se, aby B-kom-
plex vypadal číslo od čísla 
trochu jinak, což je 
poněkud náročnější pro 
lidi, kteří na těchto věcech 
pracují. Je tedy celkem 
pochopitelné, že se redakci 
pokusili pomoct někteří 
profesoři a vnesli konečně 
světlo do některých pro-
blémů, které redakci 
brzdily v její bohulibé čin-
nosti.

Profesor Říha, jak jste 
si jistě všimli, se pokusil 
redakci pomoct při hodi-
nách výtvarné výchovy 
masovou výrobou titul-
ních stran pro oba školní 
časopisy. Uznáváme, že 
některým z vás to mohlo 
být trochu proti srsti, 
a omlouváme se. Ani my 
jsme ze začátku tento 
nápad, o kterém jsme se 
mimochodem dozvěděli 
na naší první letošní 
hodině výtvarné výchovy, 
příliš nepodporovali, až 
do chvíle, kdy jsme viděli 
některé výsledky tohoto 
pokusu. Titulní strana 
tohoto čísla rovněž vzešla 
z těchto hodin výtvarné 
výchovy. Pokud jsme nevy-
brali některou z vašich 
titulních stran, nebuďte 
zklamaní. Neznamená to, 
že je špatná, jen některé 
dílo jednoho z vašich spo-
lužáků bylo lepší, ale to se 
stává.

Profesorka Nováková 
se opět vložila se svojí 
autoritou do koordinace 
přípravy a přerozdělení 
práce, aby všechno nemu-
selo ležet na dvou lidech, 
jak tomu bylo v minulém 
čísle. Do jaké míry se jí 
to povedlo, budeme muset 
posoudit sami. Vy si jen 
listujte a čtěte si.

A nyní k tomu, co vás 
potká a pravděpodobně též 
nemine v tomto čísle. Udá-
losti, které nás zastihly 
v posledním zářijovém 
týdnu, byly zajisté velmi 
zajímavé. Demonstrace se 
INPEGu vymkly z rukou 
a původně slibované nená-
silné akce se přeměnily na 
nájezdy do centra Prahy. 
Připravili jsme pro vás 
poněkud obsáhlejší práci 
na toto téma, která zahr-
nuje mimo jiné i rozhovor 
Katky Rejmonové s člo-
věkem přímo z centra 
dění.

Abychom zůstali u roz-
hovorů, máme tu jeden  
velice zajímavý s Mar-
tinou Kozákovou, která se 
letos zúčastnila MS v aero-
biku. A do třetice rozhovor 
s novou profesorkou Kris-
týnou Segerovou.

Jinak, jak je naším 
zvykem, si můžete přečíst   
mnoho kvalitních povídek, 
nějaký ten fejeton a kdo 
ví, co ještě.

Protože se na našem 
ústavu pořád něco děje, 
přinášíme nyní vašim 
nedočkavým zrakům též 
něco málo článků a repor-
táží ze školních akcí. 
Máme tu Zahradní slav-
nost a Sportovní den. Samo-
zřejmostí jsou Šokující 
zprávy a podařilo se nám 
schrastit  i nějaké ty Pře-
brepty.

Tentokrát jsme nezařa-
dili Poezii a hádejte proč? 
Snad tedy příště.

Rádi bychom připo-
mněli, že má nyní škola 
své vlastní webové stránky 
na adrese www.gybot.cz. 
Zatím jsou více než polo-
prázdné, ale to se jistě 
brzy změní a snad i vaší 
zásluhou.

To bude asi vše. Na 
podzim se člověku nevy-
hnou všelijaké deprese 
nejrůznějších původů 
a bývalo dobrým zlo-
zvykem, že B-komplex 
z těchto pošmourných 
období oplýval něčím hlu-
bokomyslným a depre-
sivním. Na posledním čísle   
jsme začali pracovat 
koncem června, kdy jsme 
byli všichni ještě plni opti-
mismu.

Nyní vás tedy nebu-
deme podporovat v chmur-
ných úvahách, ale ukážeme 
vám jasné světlo našeho 
tmavého a zkaženého světa.
 Redakce
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Nejlepší přítel člověka
Inspiraci lze získávat opravdu takřka 
ze všeho. Někdy jsou takové náměty 
hodně ztřeštěné, ale pokud chcete 
psát něco, co vyzní reálně, je dobré, 
aby i téma bylo skutečné, vámi pro-
žité. Ačkoli Karel Kyncl varoval, 
že není radno psáti o psech, neb 
poté se vám kritika nevyhne, roz-
hodl jsem se toto zlaté pravidlo novi-
nařiny porušit. Všem pejskařům se 
zároveň ponejprv kajícně omlouvám, 
pokud budu používat nesprávných 
termínů. Jelikož nejsem v kynologii 
zběhlým odborníkem, budu se raději 
termínům vyhýbat a použiji zde 
takových popisů, jaké uznám ze 
své neotřesitelné pozice člověka 
zběhlého v okecávání čehokoli za 
potřebné.

V zásadě mám zvířátka rád. 
Nerad bych se považoval za jednoho 
z mnohých připitomělých tak zva-
ných ochránců přírody. Není mou 
oblíbenou kratochvílí postávat před 
jadernými elektrárnami, hlídkovat 
kolem ropných plošin, či se připou-
távat ke stromům v národních par-
cích. Na druhou stranu nemám rád, 
když se někdo chová ke zvířatům 
ošklivě, a přímo nesnesu pohled na 
mrtvé zvíře. (Ne z nějakých moralis-
tických důvodů, prostě se mi z toho 
dělá špatně od žaludku.)

Abych se ale vrátil přímo k našim 
nejvěrnějším přátelům, jimž je toto 
pojednání věnováno takřka bez 
výjimky celé. Psy nemám ve velké 
lásce od doby, kdy jsem byl ještě 
malým chlapcem sotva odkojeným. 
Během těch idylických let bortivšího 
se totalitního režimu v naší zemi 
a bezstarostného dětství jsem si 
často vyšel na procházku do blíz-
kého parku Folimanka. Většinou 
jsem si jen tak hrál na pískovišti, 
či jsem s rozenou odvahou závod-
níka jezdil kolem na kole. Jednou, 
když jsem si v klidu ničím a nikým 
nerušen mašíroval pod mohutnými 
kaštany, přiřítil se nějaký velký 
pes. (Byl tehdy dozajista větší než 
já a jeho verva byla dvakrát větší 

než má světa neznalá dětská osob-
nost.) Tento jinak zajisté mírumi-
lovný hafan se mě jal olizovat. Ano, 
možná je to projev přátelství, nad-
šení a pokus zapojit nového člověka 
do jeho bezstarostných psích her. 
V mé tehdejší bezelstné neznalosti 
jsem se však k smrti poděsil. Před-
stavte si, že se na vás řítí něco, co 
je větší než vy, má to doširoka ote-
vřenou tlamu a cení na vás ohromné 
tesáky. Nepamatuji si, jak jsem se 
tehdy choval, ale zajisté jsem se roz-
plakal a utekl.

Tento traumatizující zážitek ve 
mně zanechal své nesmazatelné 
stopy. A proto i nyní, kdy jsem zví-
řecím tvorům přátelsky nakloněn, 
dívám se na psy se směsicí obdivu, 
respektu a bázně. Vzpomínám si 
všehovšudy na jeden jediný případ, 
kdy jsem projevil dostatek odvahy 
a nevyhnul se psu velkým obloukem. 
Bylo to zhruba před rokem a půl 
a byl jsem tehdy beznadějně zami-
lován do jedné sympatické dívky. 
Asi víte, že v takových chvílích 
dělá člověk věci, nad nimiž později 
jen nevěřícně kroutí hlavou. Měla 
psa, postaršího, ale poměrně agre-
sivního vlčáka Dinga. Každý měl 
před ním minimálně respekt, i když 
v tom mnohdy bylo něco víc. Já 
jsem se tehdy rozhodl ukázat svou 
naprostou neohroženost a dvakrát 
jsem prošel velmi blízko Dingošovi 
boudy. Později jsem se dozvěděl, že 
jsem měl vlastně velké štěstí, jelikož 
se Dingo prý již několikrát utrhl 
ze svého řetězu. Nu, nepomohlo to. 
O několik měsíců později jsem byl 
odmítnut, odmrštěn, uražen …, ale 
to by byl zase jiný příběh.

Rozhodl jsem se tedy, že nikdy 
nebudu chodit s holkou, která má 
doma psa, nebo jinak zařízenou 
zoologickou zahradu. Trochu mi 
při tom pomáhala písnička o žár-
livém papouškovi Kakadu. Nakonec 
jsem od svého předsevzetí víceméně 
upustil, poněvadž jsem zjistil, že 
spousta dívek z mého blízkého i šir-

šího okolí má psy, či jiné podobné 
vícenohé tvory, a že budou svým 
zvířecím miláčkům dávat přednost 
před mou maličkostí.

V době, kdy chodím ráno do 
školy (Bydlím nedaleko, a tak 
chodím celou cestu pěšky.), 
potkávám desítky pejskařů, kterak 
venčí své čtyřnohé miláčky. Nevěřili 
byste, jak jimi jsou ulice v Nusel-
ském údolí přeplněny. A i po ránu, 
když ještě skoro spím, dělám kolem 
pejsků velké oblouky, jako bych tré-
noval na zimu superobří slalom. 
Na tyto každodenní kličky jsem 
si již natolik navykl, že mi dělají 
problémy jenom někdy na náledí. 
Dokonce jsem zvažoval, že se stanu 
právníkem. Nesměl bych však pra-
covat za mrazu.

Co říci závěrem. Mou citovou 
zaujatost vůči psům nastartovalo 
trauma z dětství, takže jsem v tom 
vlastně nevinně a mohou si za to 
psi sami. Nyní hodnotím psy podle 
jejich majitelů. Pokud jím je muž, 
je to pro mě jen ošklivé, nehezké 
a možná i zlé psisko. Pokud jím 
však je žena, může mě takový pejsek 
i zaujmout …, ale to by byl také 
trochu jiný příběh.

Vašek Hnátek

Náš přispěvatel Atom přišel 
s nápadem na novou rubriku. 
Novým nápadům se v redakci 
v žádném případě nebráníme, 
a jelikož se nám konkrétně tento 
zalíbil, nová pravidelná rubrika je 
na světě. Název znamená: Prófové 
odpovídají na naše dotěrné dotazy. 
Doufáme, že se tato novinka ujme 
a bude se vám líbit. Za sebe a za 
redakci vám mohu slíbit, že budeme 
vždy usilovat všemi legálními způ-
soby o to, aby naši profesoři 
v Prododo odpovídali. Atom přišel 
i s prvním dotazem: Proč se musejí 
psát pokaždé na začátku školního 
roku slohové práce na téma prázd-
niny? (Leze mi to krkem.)
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Problematika 
MMF a SB

Abyste si dovedli představit, jak 
o globalizaci, MMF a SB smýšlejí 
lidé, kteří sami sebe považují za svo-
bodomyslné, připravil jsem pro vás 
výtah z práce Ondřeje Slačálka, 
která byla vydána v letošním čtvrtém 
čísle bulletinu anarchistického sdru-
žení A Kontra. Názor zde prezento-
vaný se neztotožňuje s názory redakce. 
Článek byl zkrácen.

Indie
Obrovská, ale také obrovsky 

chudá Indie se stala cílem mnoha 
projektů MMF a SB. Často se přitom 
jednalo o zcela megalomanské akti-
vity, které neobyčejně ztížily život 
místních lidí. Indy, kterých je nyní 
už miliarda, ale nejvíce postihly 
restrukturalizační programy vnu-
cené pod názvem Nová ekonomická 
politika. (Pozn.: Můžeme tu tudíž 
vysledovat docela zajímavou paralelu, 
protože „Nová ekonomická politika“ 
neboli NEP byla zavedena také v pore-
volučním Rusku poté, kdy ustoupilo 
ze svých revolučních zásad, začalo 
tolerovat soukromé vlastnictví apod. 
Výsledkem bylo de facto umělé vytvo-
ření vrstvy kulaků, které Stalin poz-
ději krvavě zlikvidoval i s celými 
rodinami.)

NEP byla přijata menšinovou 
vládou v červenci 1991. Ta k tomu 
teoreticky ani neměla mandát a do 
přijetí restrukturalizace se jí ani 
moc nechtělo, MMF jí však ani 
nedal na výběr, přijetí NEP bylo 
jedinou možností, jak získat ale-
spoň dočasnou úlevu od splácení 
šílených dluhů, jejichž splácení bylo 
pro zcela chudou zemi neúnosnou 
zátěží. Půjčka, která ovšem zave-

dení NEP provázela, byla určena 
právě ke splácení úroků z tehdy 80 
miliardového zahraničního dluhu. 
Další půjčku poskytla Indii v pro-
sinci 1991 Světová banka.

Srí Lanka
Srí Lanka je zemí, která má tra-

dici vysokých rozpočtových výdajů 
na školství, zdravotnictví, subvence 
vyrovnávající ceny potravin apod. 
Mezinárodní měnový fond ovšem 
tuto zemi donutil k radikálním 
škrtům. Srí Lance byly mezi lety 
1978 a 1984 vnuceny tři struktu-
rálně úpravné programy, které měly 
znamenat „větší orientaci na trh“. 
A jaký byl výsledek? Pokles spotřeby 
potravin na úroveň padesátých let, 
před zavedením sociální podpory 
a dalších reforem …

Pákistán
Tento muslimský soused 

a významný sok Indie zaznamenal 
v 70. a 80. letech určitý ekono-
mický růst, ten byl ale silně při-
bržděn jednak růstem populace, 
jednak špatnou strukturou osídlení. 
(Danou i tím, že v dobách vzniku 
tohoto státu sem z nábožensko-po-
litických důvodů odcházelo mnoho 
lidí z Indie.) 3/4 obyvatel žije v údolí 
řeky Indus, šílená je také situace 
městské chudiny žijící ve slumech 
a hlavně problémy se splácením 
úroků zahraničních dluhů. K tomu 
se navíc přidružily rostoucí výdaje 
na armádu a situace začala být kri-
tická. A tak zde byly na přelomu 
80. a 90. let zavedeny strukturálně 
úpravné programy, ještě obnovené 
roku 1994.

Názor odjinud: MMF a SB v Asii Jak to probíhalo 
v Praze?

Poslední týden v září přinesl 
Praze novou zkušenost. My stu-
denti a žáci jsme se mohli radovat, 
protože jsme měli volno a pro-
střednictvím médií jsme se mohli 
v pohodlí našich chat dozvědět 
o tom, co se v hlavním městě 
děje. Držím v rukou pondělní, 
úterní a středeční vydání něko-
lika deníků. Pokusím se zma-
povat, co se v Praze během dvou 
dnů demonstrací dělo.

Zde je odstavec z Večerníku 
Praha: „Víkend poskytl první obraz 
dynamické atmosféry, která panuje 
v Praze, dějišti jednání Mezinárod-
ního měnového fondu a Světové banky. 
Obavy z následků protestů proti globa-
lizaci se ale naštěstí nenaplnily. Jak 
řekl ředitel Správy policie hl. m. Prahy 
plk. Ladislav Charvát, policie vlastně 
ani nezasahovala, víceméně asistovala 
při oznámených akcích. Předvedla 
pouze tři osoby kvůli zjištění totož-
nosti. Jediný incident se odehrál ve 
spodní hale Hlavního nádraží mezi 
skupinkou anarchistů a třemi pří-
slušníky hnutí skinheads, kterým se 
nepodařilo utéct. Unudění anarchisté 
ukončili v sobotu protestní pochod na 
Václavském náměstí u sochy sv. Vác-
lava, kam jich došlo pouze několik 
desítek.“ Mohlo by se zdát, že vše 
bude poklidné, Seattle bude zapo-
menut a výroční zasedání bude vele-
beno za to, že se protestující dokázali 
chovat klidně a slušně.

Pondělí. Ještě stále se píše o tom, 
že by vše mohlo proběhnout 
pokojně. Přesto, že spousta lidí, kteří 
se chystají zúčastnit demonstrací 
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proti MMF a SB, je už na území 
našeho státu, stále přijíždějí další 
lidé. Na hranicích v Horním Dvo-
řišti byl cizineckou policií zadržen 
vlak s italskými odpůrci globalizace. 
V MF Dnes se píše, že na nádraží, 
kde vlak stál, byl vyslán tým odbor-
níků z řad policie poté, kdy několik 
Italů rozdělalo na kolejích oheň, 
aby zabránilo průjezdu rychlíků do 
Rakouska. Nakonec bylo na místě 
přes dvě stě policistů. Policie dopro-
vodila vlak až do Prahy, kde se 
Italové dostali pod další policejní 
dohled.

MF Dnes dále informovala 
o tom, že kontrolou na letišti 
neprošel jeden z amerických repor-
térů. Reportér chicagských novin 
Socialist Worker a International Soci-
alist Review Lee Sustar řekl: „Pasová 
kontrola mi oznámila, že se jim na 
monitoru objevilo mé jméno, a vzala 
mi pas. Řekli mi, že pokud ze země 
neodletím hned příštím letem, budu 
ze země eskortován policií. Ale já 
dobrovolně neodjedu. Přijel jsem jako 
novinář, abych informoval o výročním 
zasedání MMF a SB.“ V článku se 
dál píše o tom, že Sustar byl v Seattlu 
zatčen v davu, který se odmítal 
rozejít, on sám tvrdí, že tam nebyl 
demonstrovat. Policejní mluvčí pro-
hlásila, že proti tomuto rozhodnutí 
se nelze odvolat. Americké velvysla-
nectví se vyjádřilo v tom smyslu, 

že případ sleduje, ale že nemají 
právo zasahovat do rozhodnutí české 
policie.

Od Blesku se dalo očekávat, 
že bude informovat hodně bom-
basticky. A skutečně, v době, kdy 
ostatní tisk píše o tom, že je vše 
ještě na dobré cestě k mírnému prů-
běhu, Blesk rozebírá italskou udá-
lost na hranicích jako počátek pekla 
na zemi, respektive v Praze. V úvodu 
článku s názvem Odpůrci globa-
lizace začínají zlobit je napsáno: 
„Předem naplánované scénáře policie 
i demonstrantů vzaly včera částečně 

za své. O změnu programu se posta-
rali italští aktivisté, jichž cestoval do 
Prahy z Říma celý zvláštní vlak. Do 
Prahy ale nedojel a naštvaní demon-
stranti z celého světa dělali kravál 
na Letné, kde nutili ministra Sta-
nislava Grosse, aby veřejně vysvětlil, 
proč česká policie nechce pustit do 
země osmnáct Italů.“ Tak, jak to 
lidé v Blesku umí, dobře vybra-
nými výrazy udělali z drobné epi-
zody velké drama.

V úterním tisku se začaly obje-
vovat zprávy z nejrůznějších jednání 
MMF a taky napjaté očekávání, 
co se bude dít. Protestující měli 
v plánu obklíčit budovu Kongreso-
vého centra a nepustit finančníky 
ven. Mluvčí INPEG Alice Dvorská 
novinářům řekla, kudy se budou 
demonstranti ubírat, ale neprozra-
dila, jak chtějí zablokovat Kongre-
sové centrum, má to být překvapení. 
Policie neočekává větší potíže. Poli-
cejní mluvčí Jan Holub prohlásil: 
„Budeme postupovat standardním 
způsobem – hodláme monitorovat 
situaci na všech místech, kde jsou hlá-
šeny demonstrace, a zesílíme pořád-
kové a dopravní hlídkové služby. 
Případné komplikace hodláme řešit 
s organizátory, použití síly připadá 
v úvahu až ve chvíli, kdy to jinak 
nepůjde.“ Jak to vypadalo dál, jste 

Úterý 26. 9., 12.00 Nuselský most – napětí narůstá.

Úterý 26. 9., 13.30 Lumírova ulice – z protestů se stala válka.
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asi viděli v televizi. Několik lidí se 
zavěsilo na Nuselský most a odmí-
tali slézt.

MF uveřejnila několik fotografií 
prezidenta SB Jamese Wolfensohna 
se zpěvákem irské rockové skupiny 
U2 Bono Voxem. Ten přijel na zase-
dání prosadit snahu o oddlužení 
nejchudších zemí světa. Vox pro-
zradil, že si myslí, že každá forma 

protestu má smysl, ale že on sám 
demonstrovat nepůjde. Zpěvák řekl: 
„Pokud globalizace znamená lepší 
život pro více lidí, tak nejsem odpůrce, 
pokud znamená lepší život pro méně 
lidí, tak odpůrce jsem.“ Upozornil, že 
na každý dolar, který je do chudých 
zemí posílán jako pomoc, se osm 
dolarů vrací jako splátka dluhu. Nej-
zadluženějšími zeměmi jsou Demo-

kratická republika Kongo, Svatý 
Tomáš a Princův ostrov, Guinea-
Bissau a Nikaragua.

Zajímavé byly průzkumy veřej-
ného mínění. 61 procent dotázaných 
tvrdí, že by policie měla zasáhnout 
rozvážně a přiměřeně. Celá čtvrtina 
však pokládá za nutný tvrdý zákrok 
bez zbytečných ohledů. 7 procent 
lidí tvrdí, že by policie neměla 
zasahovat a stejný počet nemá na 
věc názor. V hodnocení zasedání 
finančníků jsou názory dosti vyrov-
nané. 37 procent lidí hodnotí zase-
dání kladně, 32 procent kriticky 
a 31 procent na zasedání MMF a SB 
nemá názor.

Středa. Držím v rukou Metro, 
kde vidím krátký článek, ale několik 
fotek, které mluví samy za sebe dosti 
výmluvně o tom, co se v Praze 
dělo. Článek se jmenoval Boje v uli-
cích metropole a měl podtitulek 
Hlavní město připomínalo Prahu 
na jaře roku 1945. Největší potyčky 
se semlely v úterý pozdě odpoledne 
a večer na Nuselském mostě a pod 
Vyšehradem. Slušnou dávku dostalo 
Ostrčilovo náměstí a přilehlá část 
Jaromírovy ulice, kde začala dokonce 

Čtvrtek 28. 9., 10.00 Letenské náměstí – z odpůrců zbylo jen torzo.

Sobota 23. 9., 14.00 Těšnov – mezi demonstranty jsou i komunisté.
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Zasedání MMF a SB v Praze
Moje původní stanovisko k MMF bylo velmi neutrální. 
Ne, to není to pravé slovo, bylo neurčité. Nevěděl jsem 
přesně co si mám pod tím vším představovat. Když 
jsem se dozvěděl, že výroční zasedání Fondu se bude 
konat v Praze a že naše policie se připravuje na menší 
válku, začal jsem se o to zajímat více.

Nejdřív jsem se zaměřil na to, co je posláním MMF 
a SB. Lidé v těchto organizacích, když ne všichni, 
pak alespoň většina, se snaží dělat dle jejich mínění 
správnou věc. To, že si pod pojmem globalizace většina 
lidí představí hamburgery a americký styl života, je 
jedna věc. Většina těchto nadnárodních firem se určitě 
chce lidově řečeno „nabalit“, ale ruku na srdce, který 
malý český podnikatel by to nechtěl, že? V měnovém 
fondu jsou však bezpochyby lidé vzdělaní a moudří 
a snaží se udělat něco pro lepší svět. Druhá věc je, jak 
to svět přijímá, a jak vidíte, ne zrovna s nadšením. Je 
to ekonomika a politika, čemuž já moc nerozumím. Na 
druhou stranu silně pochybuji o tom, že tomu rozuměl 
někdo z těch davů, které nám tehdy v úterý ničily 
Prahu.

Poté, co jsem sledoval záběry demonstrací v televizi 
(Byl jsem v Rožnově pod Radhoštěm, tedy dost daleko 
na to, abych si to mohl v poklidu vyposlechnout 
a potom zase přepnout na olympiádu.), jsem nabyl pře-
svědčení, že to snad ani není možné. V mně důvěrně 
známých ulicích se tlačily tisícihlavé davy. Lidé, které 
někdo posadil do vlaku, dal jim do rukou transparenty 
a řekl, co mají křičet, kdy a kde. Nevěřil jsem vlastním 
očím. Od té chvíle jsem byl okamžitě na straně finanč-

níků, kteří, ač v početní menšině, určitě inteligencí 
dalece převyšovali „roboty“, kteří pod Kongresovým 
centrem házely dlažební kostky po sanitkách a řvali „Ya 
basta!“

Tito lidé se nakonec vrátí domů a budou si stě-
žovat, jak krutě s nimi nakládala policie, po které házeli 
dlažební kostky a kameny, což je podle nich naprosto 
v pořádku. Nakonec si ale pustí televizi japonské výroby, 
zbaští italsko-americkou pizzu a zapijí to ryze kapita-
listickou a globalizaci pohánějící kolou. Odškrtnou si 
další políčko v seznamu Seattle, Prague … a budou 
čekat, až jim někdo (A ten někdo si určitě nevydělává 
postáváním na rohu ulice s kloboukem v ruce.) zaplatí 
cestu do jiného města, kde se bude konat zasedání 
MMF a SB, aby si ho s chutí podali.

Globalizace a věci s ní spojené jsou velmi pole-
mickou záležitostí. Bylo by skvělé a naprosto v pořádku, 
kdyby se několik těch odpůrců hodilo do gala a vystou-
pilo v Kongresovém centru spolu s finančníky. Vznikla 
by diskuse a nepřidělávala by se práce sklenářům. Jsme 
na konci dvacátého století a měli bychom se chovat jako 
moderní lidé, ne jako banda neandrtálců, kteří umějí 
jen zničit všechno, co jim přijde pod ruku.

Když o tom nakonec přemýšlím, nejsem pravděpo-
dobně ani na jedné ze zúčastněných stran, ale kdyby 
bylo potřeba, postavil bych se za ty, kteří se umějí chovat 
jako lidé, a to jsou momentálně přívrženci. Proto, když 
po mně nyní někdo bude chtít, abych řekl stručně, 
komu fandím, byli by to finančníci. A co vy?

Vašek Hnátek

hořet postavená barikáda. Největší 
tlačenice však čekaly v úzkých uli-
cích, které vedou na kopec ke 
Kongresovému centru. Praha v ty 
okamžiky vypadala opravdu jako 
za války a televizní záběry si moc 
nezadaly s obrázky z Jugoslávie, 

snad jen s tím rozdílem, že tam se 
bojuje rozptýleně, kdežto v Praze se 
postupovalo frontálně, jako za časů 
Napoleona.

V úvodu článku Účastník pro-
testů: Čeští policisté se chovali nezá-
konně se píše: „Policisté bili zadržené 

odpůrce globalizace, neumožnili jim 
telefonovat a spojit se s právníky, ode-
pírali jim spánek, nutili je dlouhé 
hodiny stát s rukama za zády a poni-
žovali je. Včera to řekl irský účastník 
pražských demonstrací proti MMF 
a SB Rory Hearne, který tvrdí, že byl 
svědkem tohoto nezákonného chování 
policie.“

A jak se na to lze dívat s odstupem 
času? Můžeme hodnotit přístup poli-
cistů, chování demonstrantů atd. 
Podstatné je, že Praha přežila, za 
několik týdnů byla již většina ulic 
znovu vydlážděna a vše se vrací do 
starých kolejí. Nezbývá nám tedy 
nic jiného, než čekat, zda se vyplní 
prognózy o velkých zahraničních 
investicích. A teprve potom bychom 
si měli položit jednu otázku. Stálo 
to za to?

Fotografie z listu Metro

Výřez z plakátu
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MMF z jiného pohledu
Pavel Řepa (23), student ČVUT 
fakulty elektrotechniky, pracoval na 
MMF jako řidič významných osob-
ností. Jezdil v jednom z nejlepších aut 
Audi A quatro.

BK: Jak jsi se k této práci 
dostal?
PŘ: Na inzerát. Jeden kamarád mi 
volal, že viděl v novinách inzerát, 
tak jsem tam zavolal a dohodl se na 
termínu, kdy a kam mám přijít.

BK: Kolik bylo uchazečů? Jak 
probíhalo výběrové řízení?
PŘ: Ze všech přihlášených bylo 
vybráno pět set řidičů, z toho počtu 
asi dvě stě osmdesát na Audiny. 
Výběrové řízení bylo rozděleno na 
několik částí. Předně řízení vozu, 
obstojný místopis Prahy, hledání 

podle mapy, zkouška z anglické kon-
verzace a psychotesty. Na začátku 
s námi jezdili profesionální řidiči 
z Audi, prostě taková autoškola. Se 
mnou jeli asi dvakrát a s tím, že 
umím řídit, mě nechali být.

BK: Mohl bys mi říct něco 
o tvém voze?
PŘ: Audi A quatro má objem motoru 
4,2 l a sílu 310 koní. Průměrná spo-
třeba je asi 18 až 22 litrů na 100 
km. Je to fakt skvěle vybavené auto. 
Má ESP, ABS, GPS (v České repub-
lice bohužel není zpracované CD 
s mapou), všude airbagy a palubní 
počítač. Z běžnějších věcí potom 
tempomat, CD přehrávač, rádio, 
klimatizaci a málem jsem zapomněl 
na televizi.

 BK: Podstoupili jste 
nějaké školení?

PŘ: Vybraní lidé měli 
sraz na letišti 

v Hořovicích, kde 
nás instruktoři 
učili zacházet se 
všemi vymože-
nostmi těchto 
aut.

BK: A jak to 
školení vypa-
dalo?

PŘ: Na letišti 
jsme zkoušeli 

úhybné manévry 
se zabržděním, bez 

zabrždění a slalom 
mezi kužely. Každý měl 

jet, jak umí, a celé to hod-
notili bývalí závodníci. 

Pak byla teoretická 
část s doplněním 

angličtiny a pou-
čením o tom, 

co dělat 

při útocích.

BK: Kdy jsi nastoupil?
PŘ: Já a ještě tři kluci jsme nastu-
povali 8. září 2000. Z počernic-
kého celního skladu jsme si vyzvedli 
Audiny a příštích deset dní jsme 
neustále jezdili po pražských památ-
kách, restauracích, hotelech …

BK: Koho jsi vozil a jak jsi byl 
vytížený?
PŘ: Můj „svěřenec“ byl Eduardo 
Aninat, zástupce generálního ředi-
tele SB. Vyzvedl jsem ho na letišti 
a odvezl do hotelu Corinthia towers. 
Druhý den projevil přání prohléd-
nout si se svými asistenty Prahu. 
Jeli jsme na Pražský hrad, Karlův 
most atd., pak následovala večeře 
v některé z noblesních pražských 
restaurací. Jinak jsem ho obvykle 
vozil na obědy, na večeře, oficiální 
večírky a zpět. Výjimku tvořily 
pouze obchodní schůzky mimo 
Kongresové centrum.

BK: Stalo se ti něco zajíma-
vého, nebo spíš dostali jste 
se do nějaké demonstrace?
PŘ: Ne, nedostali. Od toho nás 
chránil dispečink. Za celou dobu 
byly rozbity asi tři Audiny. Jednu 
z nich kamarád nechal stát tam, kde 
být neměla, a demonstranti ji prostě 
zničili. Pár aut se odřelo, ale to byly 
jediné chyby. Bohužel nás v někte-
rých novinách (MF Dnes) velmi 
nepěkně napadali. Prý že všechno 
zničíme a jezdíme jako blázni … 
Nemyslím si to. Snažili jsme se jezdit 
slušně a všichni funkcionáři byli 
spokojení.

BK: A poslední otázka. Jak 
bys to zhodnotil?
PŘ: Upřímně řečeno, byla to zkuše-
nost, i když to nebylo příliš zábavné. 
Ale v tomhle autě bych se rád ještě 
někdy svezl.

Katka Rejmonová
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Je to asi měsíc, kdy jsem s rodiči 
navštívila Kanárský ostrov Lanza-
rote. Celé „Kanáry“ leží v pásmu 
vulkanických ostrovů. Proto byl také 
první pohled z okénka letadla, právě 
přistávavšího na dráze, opravdu pře-
kvapením. Všude samá láva. (Po 
čtrnácti dnech jsem nakonec zjistila, 
že to má přece jen něco do sebe. Při-
padala jsem si jako na prázdninách 
přinejmenším na Marsu.)

Rodiče, neaktivní lenochodi, se 
jako vždy rozhodli, že naši společnou 
dovolenou zasvětí válení se v záplavě 
slunce a písku. Podle toho to také 
hned první den vypadalo. Mamin-
čina lýtka byla rozpálena, nikoliv 
však tatínkovými pohledy, ale UV 
paprsky sluníčka. A pak také písek 
zalezlý i v těch nejnemyslitelnějších 
otvorech lidského těla. Tak jsme se 
dvanáct dní opékali, až poslední tři 
dny rodiče náhle napadlo, že by 
možná bylo fajn vidět z Kanárských 
ostrovů o trochu víc, než jen přepl-
něnou pláž rytmicky omývanou vln-
kami Atlantiku. Tatík tedy neváhal 
a naklusal do nejbližší autopůjčovny. 
Za několik tisíc peset nám byla pro-
půjčena antracitově zelená Corsa.

Náš první výlet směřoval na 
„nejromantičtější pláž ostrova“, jak 
slibovala turistická příručka ces-
tovní kanceláře pana Fischera. Ano, 
plážička v zátoce to byla vskutku 
romantická, ale stála za to ta cesta? 
Pět kilometrů po sem tam uvál-
cované cestičce s ojetým autem 
téměř bez tlumičů? Poskakovala 
jsem vzadu jako olympijský vítěz na 
trampolíně. Pro změnu jsme se tedy, 
po strastiplné cestě, váleli v písku. 
Tentokrát ale černém. Náš další 
výlet byl v podstatě okružní jízda 
nejmenším kanárským ostrůvkem. 
Naštěstí asfalt pronikl alespoň do 
vnitrozemí. Prohlédli jsme si téměř 
všechno, včetně údolí tisíce palem, 
kde každý Lanzaroťan zasadí za 
jednu každou dceru jednu palmu 
a za syna palmy dvě (nespravedl-
nost!!!), sousední ostrůvek Graciozu 

i Aquapark. Jen do národního parku 
Timanfaya nás s naší rachotinkou 
nepustili.

Naštěstí byl objednán výlet. Naše 
soukromá exkurze se tedy den před 
odletem odehrávala organizovaně. 
Všechno téměř, až na typicky 
kanárský oběd (hustá fazolová 
polévka, brambory vařené v mořské 
vodě s nějakým mořským tvorem 
a jako zákusek pudinková hmota) 
a Timanfayu. Jezdili jsme v auto-
busu mezi sopkami, ke všemu dostá-
vali odborný výklad a poslouchali 
speciální hudbu, zkomponovanou 
místním umělcem Mausiquem právě 
pro tuto projížďku. Po půl hodině 
proplétání mezi krátery jsme 
konečně zastavili u restaurace, o níž 
se naše průvodkyně vyjádřila, že 
vypadá jako „Star Trek zaparkovaný 
na Měsíci“.

Tam se nám mužíci v unifor-
mách rozhodli demonstrovat tep-
lotu magmatického krbu, uvízlého 

tři kilometry pod povrchem Země. 
Nejdřív nám do rukou dali osm-
desát stupňů celsia teplý sopečný 
popel a před našimi zraky strčili 
jen tak do jámy kručinu (místní 
chroští), která v několika sekun-
dách vzplála. Pak přišel třetí nej-
zajímavější pokus. Mužík přistoupil 
s kyblíkem vody k desetimetrové 
tyči zasunuté do země v místě, kde 
je prý teplota okolo tří set stupňů 
celsia. Dovnitř prostě vychrstl obsah 
kyblíku, obyčejnou vodu, a začal 
odpočet. Tři …, dva …, jedna …, 
cvak! Na fotce je vidět „čert vylé-
távající ze země“. Ve skutečnosti 
to byla v mžiku vypařená voda. 
Rozhodně to však byl nejefektnější 
zážitek z celé dovolené.

Další den už jen sbalit kufry, 
pá, pá Lanzarote z okénka letadla 
a přílet do deštivé Prahy s otázkou 
na rtech: „Což takhle letět znovu na 
Mars?“

Lucka Stádníková

Jak čert vylétává ze země
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Ve středu 21. června se, jako každý rok 
touto dobou, konala Zahradní slav-
nost. Snad každý se těšil na výborné 
lahodné klobásy profesora Markalouse. 
Tyto pochutiny se staly neodmysli-
telnou součástí našich Zahradních 
slavností a pravděpodobně každému 
se klobásy vybaví jako první asociace 
se slavností spojená.

Začínalo se v šest hodin večer. Já 
jsem se dostavil asi až po půl hodině, 
neboť jsem celé předešlé odpoledne 
strávil přípravou B-komplexu, jehož 
poslední číslo jsme ještě na Slavnosti 
prodávali. Musím se přiznat, že 
jsem očekával daleko pestřejší pro-
gram, než jaký nám byl nabídnut. 
Vezmu to po pořádku. Když jste 
přišli na atletickou dráhu, dostali 
jste školní almanach. Pokračovali-li 
jste dále k doskočišti, museli jste 
cestou narazit na místo, kde dvě 
sličné prvačky prodávali Štěstí.

Na plotě, který ohrazuje hřiště, 
byla uspořádána velmi pěkná výstava 
fotek našich studentů a studentek. 
V zatáčce na dráze posedávali lidič-
kové, kteří se již nevešli na lavičky, 
a poslouchali kapely, které nám na 
pódiu předváděly snad to nejlepší, 
co svedly. Muzikanty občas prostří-
dali herci a po akordech zaznívala 
mluvená řeč. Ano, hrálo se divadlo. 
Výkony jednotlivých kapel jsem 
nebyl dvakrát nadšen, ale jelikož 
vím, jak to u nás ve škole vypadá 

s aparaturou, nemohu jim nic vyčítat 
a myslím, že odvedli dobrý výkon 
v mezích možností.

Na druhé rovince jste měli mož-
nost zaskákat si v pytli. Sám jsem této 
nabídky nevyužil, takže nemohu 
přímo hodnotit, ale řekl bych, že 
se u toho mohli všichni do sytosti 
vyblbnout. U altánu se již tradičně 
grilovaly klobásky. Zde bych jen 
rád upozornil budoucí návštěvníky 
Zahradních slavností. Pečlivě si pro-
studujte aktuální nabídku grilova-
ných uzenin, ať už příště nemusíme 
poslouchat věčné: „Kterou klobásu 
…?“

Stopadesátimetrovou běžeckou 
dráhu uzavíralo opět občerstvení, 
kde paní Kolářová prodávala pití za 

naprosto lidové ceny. V její nabídce 
byly též koblihy a chléb se sádlem – 
výběr více než slušný.

Domnívám se, že se letošní 
Zahradní slavnost povedla. Možná 
se to někomu nezdá, ale když jsem 
procházel vůkol, viděl jsem spousty 
lidí, kteří tam také porůznu kor-
zovali, většinou v párech, a vypa-
dali vesměs spokojeně. Musím tedy 
soudit podle těchto přešťastných 
lidiček. Pokud to bude napřesrok 
stejně dobré, budou snad všichni 
rádi. Pokud by však byla tradiční 
akce ještě lepší, nikdo se určitě 
nebude zlobit.

Vašek Hnátek
Foto Tomáš Nedoma

Zahradní slavnost

Odborné učebny. Sedím v chemii, 
máme supl, a tudíž se flákám. Vzpo-
mínám na dobu poměrně dávnou. 
Chodil jsem na první stupeň základní 
školy a představa, že se budu učit 
ve třídě plné tajemných vitrín, byla 
velmi lákavá a vzrušující.

Ze starých dřevěných skříní se 
na mě skrze sklo dívala vycpaná 
zvířata a ptáci ze všech koutů naší 
planety. Na zdech visely obrazy a pla-

Vzpomínky
káty s rozmanitou faunou a flórou. 
V rohu třídy vedle tabule stála 
kostra. Celá přírodopisná učebna na 
mě tehdy působila trošku záhadně 
a cize …

Nyní chodím na gymnázium 
a odborná učebna biologie již dávno 
ztratila to kouzlo. Učebna č. 46 
je pro mě spíše symbolem dřiny, 
tvrdých písemek a zkoušení, jež si 
s nimi v ničem nezadá. I mezi 

tím vším si však s panem profe-
sorem Hlavsou najdeme v hodinách 
i mimo ně čas pro trochu zábavy.

Netvrdím, že se v těch vitrínách 
všude okolo dokonale vyznám, ale 
jejich obsah mi není zdaleka tak cizí, 
jako tenkrát před lety. Kdysi kou-
zelná místnost, teď důvěrně známé 
prostředí, od kterého vím, co můžu 
očekávat. Časy se mění.

Vašek Hnátek
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Tak se nám zase jednou předvedl 
nehynoucí Nostradamus. Na poslední 
letošní červencový den předpověděl 
poslední možný termín konce světa. 
V případě, že by se tak nestalo, má 
zde tento svět zůstat již na věky. 
No, nevím, zda je to dobrá, či 
špatná zpráva, ale pokud čtete tenhle 
článek, je zřejmé, že nám náš ošk-
livý, zamořený a zkorumpovaný svět 
zůstane břemenem navždy. Kdyby 
slavný prorok žil v naší době, asi by 
nám nebral naději.

V televizi ukazovali lidi, kteří 
přišli oslavit konec světa a čekali na 
půlnoc. Dohodli se též, že jestliže 

se konec světa nebude konat, spálí 
Nostradamovu knihu, což také vzá-
pětí činili.

Snad nám tedy již dá Nostra-
damus poté, kdy v posledních dvou 
letech byla podle vykladačů jeho 
díla ohlášena apokalypsa asi čtyři-
krát, pokoj. I když podle některých 
pramenů má další přijít na letošního 
Silvestra.

Ale kdo ví. Možná se nám o další 
„konce“ postarají jiní vykladači. 
Lidem, kteří jej úpěnlivě očekávají, 
dají novou naději. Těm, již mají 
z definitivního sbohem posvátnou 
hrůzu, přitopí pod kotlem, a nám, 

kterým je to šumafuk, se postarají 
o další levnou mediální zábavu.

A pokud vás zajímá, co jsem dělal 
při konci světa já, vězte, že napo-
sledy jsem se podíval na hodinky asi 
ve třičtvrtě na dvanáct. To jsem si 
opět říkal „ještě jedno kolo a půjdu“. 
Vzápětí jsem opravdu vypnul Civi-
lizaci, vstal od počítače a šel si 
lehnout. Takže během příchodu pří-
padné apokalypsy jsem již v klidu 
usínal a přemýšlel o tom, co budu 
dělat druhého dne ráno. Dobrou 
noc.

Vašek Hnátek

Apokalypsa

Kdo jinému jámu kopá
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní 
padá. Tak to slýcháme, když chce 
někdo někomu provést něco oškli-
vého a pak se mu to vymstí.

V běžném životě je to dost 
obvyklý jev, a snad proto se tento 
motiv objevuje i v televizi. Tomovi 
se takové věci dějí až příliš často. 
Když na něj spadne žehlička narafi-
čená na Jerryho, myšákovi fanoušci 
si mnou ruce a neodpustí si to 
obvyklé: „Kdo jinému jámu kopá 
…“ V tomto případě však spadla 
spíš jáma na kopáče.

Říkat přísloví se pro nás stalo 
naprosto samozřejmé a často je pou-
žíváme zcela automaticky. Nepře-
mýšlíme o významu jednotlivých 
slov, ale bereme je pouze jako celek 
znamenající určitou věc.

Když jsem jednou dělala inven-
turu ve svém mozkovém oddělení 
s názvem Přísloví a pořekadla, našla 
jsem většinu, jejichž smysl i původ 
je zcela jasný, ale toto výše uvedené 
mi přijde dost nelogické.

Představte si, že byste chtěli 
někomu provést nějaký naschvál. 
No řekněte, kopali byste se s nějakou 
jámou a pak ještě doufali, že dotyčný 
je natolik nepozorný, že do ní 
spadne? Možná mi budete odpo-

rovat a při představě nějakého nepří-
jemného člověka prohlásíte, že byste 
tu oběť přece jen vykonali, abyste 
mohli pohlédnout na svého nepří-
tele, jak je naprosto bezbranný 
uvězněn v hlubině.

V praxi – a to už se vracím 
k nesmyslnosti zmiňovaného pří-
sloví – však brzo zjistíte, že celá 
věc má háček. Totiž naštve-li vás 
někdo doopravdy tak, že se pro tuto 
past rozhodnete, nebude vám patrně 
stačit, když oběť vaší zloby po pádu 
do jámy pouze zvedne nohu a vyleze 
ven. Jistě budete chtít, aby padala 
dlouho a nakonec zůstala uvězněna 
hluboko pod povrchem zemským.

Dobře. Vezměte tedy lopatu, 
plivněte si do dlaní a začněte. Prav-
děpodobně vás po několika hodi-
nách kopání přejde vztek, ale pokud 
vytrváte a vaše mozolnaté ruce neod-
umřou dříve, než vykopete díru 
hlubokou pár metrů, zjistíte, že 
jste v pasti. Nicméně těžko teď 
můžete do téhle jámy spadnout, 
i když jste ji kopali jinému. A tak 
stojíte opřeni o lopatu, koutkem oka 
vidíte modré nebe a za chvíli možná 
přijde váš nepřítel a s dávkou ško-
dolibosti poznamená: „Kdo jinému 
jámu kopá, sám do ní padá.“

Stejně mi ale vrtá hlavou, jak 
vlastně tohle přísloví vzniklo. 
Sehnali jsme lopatu, vykopali jámu, 
obětovali jednoho člověka, ale k žád-
nému závěru jsme nedospěli.

Jak se říká: „Historia magistra 
vitae est.“ A tak nám nezbývá, než 
se vrátit v čase a pátrat v dávné 
minulosti. Snad něco objevíme.

Pračlověka Huga probudil hlad. 
Oblékl si kožešinu, z věšáku sňal 
lopatu a vyšel ze své jeskyně. Chystal 
se na lov. Nebyl však už nejmladší 
a neměl dost sil, aby honil mamuta 
s oštěpem. Rozhodl se tedy, že 
vykope jámu a zvíře do ní naláká. Po 
mnoha hodinách práce byl konečně 
hotov. Ještě zakryl otvor přesličkou 
a šel vyhlížet svůj budoucí oběd. 
Skupinku mamutů objevil záhy. Ze 
země zvedl kámen a hodil ho po 
největším samci, aby upoutal jeho 
pozornost. Zvíře sebou trhlo a roz-
běhlo se k Hugovi. Pračlověk je 
chtěl nalákat do pasti, a tak běžel 
směrem k jámě. Její otvor zamas-
koval opravdu skvěle. Tak skvěle, 
že ho sám přehlédl. Bum. Mamut 
zabrzdil před dírou, podíval se dolů 
a hádejte, co si asi tak pro sebe řekl?

Eva Kindlová
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Přebrepty
Mirka: „Durheim se zabýval sebe-
vraždou.“
p. Hlavsa: „Nejvyspělejším územím 
Číny je King Kong, pardon, Hong 
Kong.“
p. Vítečková: „H jako Hugo a B jako 
Aleš.“
Honza: „Oni to vlastně nebyli cikáni, 
jeden byl Ital a druhý běloch.“
p. Nováková: „Je autorem latinské 
Husitské kroniky, která je psána 
česky.“
p. Pelouchová: „Kovová mřížka je 
modelem socialistického hospodář-
ství.“
Betynka, 1.A: „Cože, l’école je von?“
p. Balatková: „Začali jsme operace 
s mocninami …“ Lenka: „… a kon-
číme pitvou.“
p. Pelouchová: „Van der Waalsovy 
síly to je jako Vopršálkovy síly.“
Z písemky: „J. K. Tyl napsal hru Bra-

Naše společnost uvádí na trh nový 
bankomat, u něhož se mohou zákaz-
níci obsloužit, aniž by museli vystoupit 
z auta. Abychom našim zákazníkům 
usnadnili seznámení s tímto novým 
zařízením, vypracovali jsme návod 
k použití. Před prvním použitím 
bankomatu si, prosím, pečlivě pře-
čtěte příslušný návod (tzn. návod pro 
MUŽE, nebo návod pro ŽENY, podle 
toho, jakého jste pohlaví.)

Návod pro MUŽE
• Zajeďte k bankomatu.
• Stáhněte okénko auta.
• Vložte kartu do bankomatu 

a zadejte PIN.
• Zadejte, jakou hotovost chcete 

vybrat.
• Vyndejte kartu, hotovost a stvr-

zenku.
• Zavřete okénko auta.
• Odjeďte.

Návod pro ŽENY
• Zajeďte k bankomatu.

• Couvněte kousek zpátky, tak, 
abyste zastavila přímo u ban-
komatu.

• Znovu nastartujte zhasnutý 
motor.

• Najděte kabelku, vysypte celý 
její obsah na sedadlo spolu-
jezdce a najděte kartu.

• Najděte taštičku s make-upem 
a zkontrolujte si make-up ve 
zpětném zrcátku.

• Stáhněte okénko.
• Pokuste se vložit kartu do ban-

komatu.
• Otevřete dveře auta, abyste se 

dostala k bankomatu a dosáhla 
kartou na příslušné místo.

• Vložte kartu.
• Vložte kartu správným způ-

sobem.
• Znovu vyndejte kabelku. 

Vysypte její obsah na sedadlo 
spolujezdce a najděte diář, ve 
kterém máte na vnitřní straně 
napsaný PIN.

• Zadejte PIN.

Jak vyzrát na bankomat
• Stiskněte CANCEL a zadejte 

správný PIN.
• Zadejte požadovanou částku 

hotovosti.
• Zkontrolujte make-up ve 

zpětném zrcátku.
• Znovu vyprázdněte kabelku, 

najděte peněženku a uschovejte 
do ní peníze.

• Stvrzenku dejte do šekové 
knížky.

• Zkontrolujte make-up.
• Popojeďte o dva metry.
• Vraťte se zpět k bankomatu.
• Vyndejte kartu.
• Vysypte kabelku, najděte prů-

kazku na kartu a vložte do ní 
kartu.

• Zkontrolujte make-up.
• Nastartujte zhasnutý motor 

a vytáhněte okénko.
• Ujeďte 3 až 4 kilometry.
• Uvolněte ruční brzdu.

Trnky Brnky

niboři v Čechách.“
p. Točíková, před exkurzí: „Alespoň 
si užiju i vašich druhých půlek.“
p. Luňák: „Hydrát, nebo dihydrát?“ 
Marek: „Dehydrát!“
p. Hlavsa, historie SNS: „Josif Visra-
lijonovič …“
p. Balatková: „Nekoukejte se na 
Matěje a jeho pí.“
p. Hlavsa: „U nás by to bylo 24. 10. 
1917, ale v Rusku to bylo 4. 11. 1917, 
čili o deset let později.“
p. Balatková: „Pustíme si plyn.“
p. Halamová: „Ano, tu dívku si 
udělal sám.“
p. Balatková: „Théta! To není teta 
jako strejda.“
V hodině sociologie; studentka: „Paní 
profesorko, já jsem nerozuměla 
posledním čtyřem větám.“ Spolužák: 
„To se ti ani nedivím …“
p. Hlavsa: „Kdy zachadá Sirius?“

V angličtině: „The part of Londýn 
…“
p. Balatková: „Můžeme sytou Báru 
považovat za ideální plyn?“
p. Čambal: „Špína je projevem 
života.“
p. Cmuntová: „Bisexuální vztah 
muže a ženy.“
Příklad mechanického oscilátoru: 
„Pružina s pérem.“
p. Hlavsa: „Sluny na skvrnci …“
p. Nováková: „Doufám, že budete 
zítra znát Karla Havlíčka Máchu!“
p. Čambal: „Měňavka vyšle větší 
množství panožek a přitáhne se, nebo 
se tam eventuelně nějak plácá.“

Od maturit:
p. Cmuntová: „Když je to abstraktní, 
tak to začíná zavánět filosofií.“
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Slibný víkend
Na tenhle víkend se Pavel těšil 
jako na nic jiného. Konec týdne 
byl vždycky příjemný, ale tentokrát 
to všechno bylo okořeněno jednou 
přímo báječnou skutečností. Jeho 
spolužačka Astrid bude sama doma!

Ne, že by se Pavel chystal na 
bůhví jaké věci. Na to byl až moc 
slušně vychovaný. Těšil se, že spolu 
stráví pár příjemných chvil. Už se 
mu v hlavě rýsovalo, co všechno 
bude vlastně během víkendu dělat. 
Vypadalo to nádherně … Z jeho 
úvah ho vyrušil přísný hlas pro-
fesorův, řka, že má dávat pozor 
a nemyslet na nesmrtelnost chrousta. 
Ne, na to nemyslím, pousmál se 
v duchu Pavel, na chrousty teď určitě 
nemyslím.

Cestou ze školy ho málem pře-
jelo auto. Páteční odpoledne pří-
jemně profláká a plně se soustředí 
na sobotu a neděli. Takové dva super 
za sebou jdoucí dny, to tady ještě 
nebylo.

V sobotu ráno se probudil kupo-
divu docela rád. Jindy mu vstávání 

nečinilo takovou radost. Především 
o víkendu prskal a nadával jak 
dlaždič před výplatou. Tuto sobotu 
ale čile vstal, umyl se, oblékl a odešel 
pryč. Dnes šel na trénink a měl 
radost. Velkou radost. Byl nádherný 
jarní den. Jaro byla vůbec doba, 
která mu najednou učarovala. Nikdy 
se netajil tím, že preferuje podzim. 
Nyní mu ale jaro připadalo doko-
nalé.

Kromě toho mu účast na tré-
ninku přislíbila i Astrid. Už se těšil, 
jak se předvede ve skvělé formě. Byl 
trochu roztrpčen, když zjistil, že po 
zimě to s jeho fyzičkou není zase 
až tak slavné. Nelámal si tím ale 
hlavu a vyčkával. Neustále vyčkával 
a úsměv mu pomalu, ale jistě mizel 
z tváří. Astrid nepřicházela a nepři-
cházela.

Roztrpčen se vrátil domů. Roz-
pomněl se, že druhého dne má 
Astrid narozeniny. Nálada mu stoupla 
o několik stupňů. Koupil jí dárek 
a cítil se velmi spokojeně. Pro jistotu 
jí zavolal, aby se přesvědčil, že má 

zítra čas.
Astrid se hrozně omlouvala, že 

nedorazila na trénink. Domluvili 
se na nedělní dopoledne. Pavel byl 
nadšen, že bude moci přijít. Přímo 
k ní domů.

Po zbytek dne neměl co dělat, 
a tak se posadil k počítači a chvíli jen 
tak bezcílně civěl na černý monitor. 
Potom mu kdosi vnuknul spásný 
nápad a on se rozhodl počítač 
zapnout. Stejně jako jaro a Astrid ho 
v poslední době uchvátil internet. 
Inu, vydal se na své oblíbené stránky, 
pokecal si s několika lidmi, nenudil 
se.

Pozdě večer, mohlo být něco po 
půl jedenácté, mu přišel mail. Jak se 
podivil, psala mu Astrid! A o co bylo 
jeho překvapení větší, když zjistil, že 
jí do toho něco vlezlo a prosí ho, aby 
k ní zítra nechodil. 

Pavel neměl dobrou náladu, když 
vypínal počítač a šel spát. Zítra opět 
profláká celou neděli. A takový to 
byl slibný víkend.

Vašek Hnátek

Murphyho zákony a osobní počítače
Hirnův zákon:
Koupi nového počítače by mělo 
vždy předcházet komplexní psychi-
atrické vyšetření.
Pledgeův reklamační zákon:
Nový počítač přestane fungovat 
do 24 hodin po vypršení záruční 
lhůty.
Cheapův zákon:
Počítač, který zaplatíte v hotovosti, 
bude druhý den podstatně zlev-
něný.
Stoneův zákon relativity:
Žádný počítač není tak starý, aby 
nemohl být ještě starší.
Muellův zákon o původu:
Čím zachovaleji vypadá použitý 
počítač, tím déle a častěji se válel na 
smetišti.
Zákon o nezachování hmoty:
Čím víc toho v repasovaném počí-

tači chybí, tím je těžší.
Poachův zákon:
Podezřele levný počítač nemá kra-
dený jen software. Je kradený celý.
První dodatek k Poachovu zákonu:
Poškodí-li se vám kradený počítač, 
bude v opravně poznán.
Druhý dodatek k Poachovu zákonu:
Policie se nezdržuje s hledáním sku-
tečného pachatele. V jejích očích 
jste pachatelem vy.
Logické vyústění Poachova zákona:
Z toho vyplývá, že poškozený kra-
dený počítač je nejlépe vyhodit do 
popelnice.
Garbageův dodatek:
Nesmí ovšem jít o popelnici v okruhu 
jednoho kilometru od vašeho domu.
Jailbirdův upřesňující teoretický zákon:
Nejbezpečnější likvidce poškoze-
ného kradeného počítače je rozmlátit 

jej kladivem, rozstříhat nůžkami na 
plech a rozdrtit v kuchyňském drtiči 
odpadků.
Jailbirdův praktický povzdech:
V praxi se to ovšem provést nedá.
Braillův zákon:
Kvalitu staršího monitoru zjistíte 
nejlépe podle tloušťky brýlí původ-
ního majitele.
Blindův zákon o koupi použitého 
monitoru na inzerát:
Doprovází-li na schůzku prodáva-
jícího velký pes, je lépe od koupě 
odstoupit.
Holderova rovnice:
Velikost paměti, rychlost CD mecha-
niky a počet programů v nabízeném 
počítači je třeba dělit minimálně 
dvěma, abyste získali přibližnou 
představu o skutečném stavu.

sestavil Tomáš Nedoma
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Jesle na GB
Naše agentura přináší radostnou 

zprávu především studentkám vyš-
ších ročníků. Konec antikoncepce je 
na dohled. S klidným svědomím se 
již dnes držte hesla: Nevaž se, odvaž 
se. Nyní si můžete bezstarostně 
užívat studentského života naprosto 
se vším, co k tomu patří. Náš ústav 
vám v dohledné době s nejvyšší 
pravděpodobností poskytne zdarma 
nadstandardní službu, již nenabízí 
zatím žádná jiná škola podobného 
zaměření. O vaše malé potomky se 
nyní postará profesor Svoboda, který 
nedávno dostal při jedné z hodin 
tělesné výchovy jesle.

Zákeřná houba
Pozor! Našemu ústavu opět hrozí 

nebezpečí, které se zdálo již dávno 
zažehnáno. Po několika letech klidu 
a zapomnění se totiž znovu kdosi 
pokouší ohrozit morálku studentů 
i profesorského sboru nasazením 
nekonvenčních biologických zbraní. 
Po konzultaci s několika váženými 
biology jsme usoudili, že se bude 
pravděpodobně jednat o houbu Plas-
molegnia historicalis demensis. Tento 
parazit napadá osoby, jejichž mozek 
je orientován na společenské vědy, 
především pak dějepis. V prvním 
stadiu způsobuje drobné výpadky 
paměti, roztržitost a občasné nevol-
nosti. Ve výsledné fázi však může mít 
za následek i úplnou ztrátu paměti, 
což je pro historika neskutečný pro-
blém a ztráta obživy. A můžeme 
dokázat, že se někteří naši profesoři 
již dostali do první fáze onemoc-
nění. Prof. Kolář bezmocně prochází 
třetím patrem a hledá nějaké mapy. 
V stejné chvíli vyletěla z učebny 
jedna nejmenovaná profesorka děje-
pisu a s výkřikem: „Ježíšmarjá! Jsem 
blbá! Všechno je jinak …“ zapadla 
do kabinetu historie, kde strávila 
poměrně delší dobu shánějíc jakási 
historická data. Nyní již nejsme na 
pochybách. Plasmolegnia se přenáší 
základní školní pomůckou – křídou 

a do organismu vniká perorálně, 
případně vdechnutím. Proto prosím 
všechny studenty, aby pečlivě mazali 
tabuli mokrou houbou, a zamezili 
tak možnému šíření zákeřné nemoci 
po škole.

Multikino Botičská
Interně plánované pronajímání 

Malého i Hlavsova sálu je zatím 
v nedohlednu. Hlavním protago-
nistům této akce se sice podařilo 
prosadit místo snížených známek 
z chování nucené pražení popcornu, 
ale proslýchá se, že celou záležitost 
se snaží zahrát do autu právě správce 
většího z promítacích sálů. Tento 
mladý vědec nevynechá jedinou 
možnost studia nových materiálů. 
K tomuto účelu si vyhradil svůj 
kabinet, v němž má přesně ten nepo-
řádek, ve kterém najde jen to, co 
potřebuje a chce najít. Není tajem-
stvím, že náš učený vědátor často 
ve škole přespává, a nyní se právem 
obává, že jeho studium i zasloužený 
odpočinek bude rušen davy neo-
hleduplných diváků. Zároveň má 
strach z toho, že by se jeho milo-
vaná učebna biologie, vlivem čas-
tého navštěvování filmůchtivými 
lidmi, proměnila v jeho slavný 
„kabouš“. Apeluji na vás, abyste 
neustoupili komerčním účelům naší 
školy, a pomohli tak uchránit před 
bídným koncem námi všemi milo-
vaného profesůrka.

Zásilka kafe
Odvetou se náš malý zakomple-

xovaný profesor snaží vyhrožovat, 
že naší škole zatopí. Doslova pro-
hlásil: „Utopím vás v kafi!“ Vedení 
školy vydalo prohlášení, ve kterém 
vše popřelo. Zástupce ředitele pro-
hlásil, že „tentokrát se David přepo-
čítal, tentokrát už vyhraje Goliáš.“ 
Zdá se, že nejen vedení školy a celý 
profesorský sbor bere tuto situaci 
na lehkou váhu, ale o kávové aféře 
pochybují i ještě málo zkušení stu-
denti prvních ročníků. Nabízí se 

otázka, zda si všichni uvědomují, 
s kým mají tu čest. Závěrem musím 
podotknout, že my, kterým ještě 
paměť slouží, si uvědomujeme, že 
se vedení ústavu pouští do nerov-
ného boje, a rádi bychom tuto řež 
zastavili, dokud nezačne jít opravdu 
do tuhého. I potom se ale musíme 
obávat zlých časů. Všichni přece 
víme jednu velkou pravdu: Malý 
profesor nezapomíná …

Jedna rovná se dvěma?!?
Co jsme ještě nedávno nevěděli 

o profesorce Balatkové, je skuteč-
nost, že při seminářích matematiky 
vlastně hlásá zásady komunismu! 
Je totiž pro naprostou rovnost všech 
čísel. Jako důkaz nám předložila 
několik rovnic, v nichž podle zneužila 
neekvivalentních úprav kvadratic-
kých rovnic, za které by nás v nižším 
ročníku trestala pětkou. Skrývané 
dělení nulou jí však neprošlo ani 
u tak špatných matematiků, jako 
jsem já. Po odhalení byla nucena 
s hanbou opustit třídu, v nedalekém 
kabinetě se pak po zbytek hodiny 
ozývalo „učit se, učit se, učit se, 
já jim dám“. Tuto zprávu ukončuji 
otázkou: troufne si profesorka Balat-
ková znovu? Nevíme, a proto si na ni 
dávejte pozor.

Hlavsovy závody na
koloběžce

Po své závratné fotbalové kariéře 
se prof. Hlavsa rozhodl prosadit 
na olympijské hry svůj zamilovaný 
sport z dětství. Ano, je to jízda na 
koloběžce. Dle svých vlastních slov 
se již na aktivní sportovní činnost 
necítí, a proto se rozhodl pro tre-
nérskou dráhu. Poněvadž jízda na 
koloběžce je sport poněkud infan-
tilní, vybral si za své svěřence nej-
mladší studenty našeho gymnázia. 
Vše by bylo proběhlo hladce a nyní 
bychom již mohli své spolužáky sle-
dovat na „dvojce“ v přímých přeno-
sech ze Sydney, kdyby Olympijská 
dopingová komise neodhalila ve 

Šokující zprávy z Botiče
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Probouzím se, samozřejmě upro-
střed krásného snu, a skrz zavřená 
víčka spíš tuším, než vím, že je 
venku ještě tma. Snažím se znovu 
usnout, ale nějak to nejde. Nemohu 
se ani podívat na hodinky, nemohu 
vůbec otevřít oči, to by znamenalo 
absolutní konec, potom bych už 
určitě neusnul. Slyším nějaké kroky 
v předsíni, pak lehké vrznutí dveří. 
Někdo rozsvítil na chodbě a potom 
jen neurčitě vnímám vzdalující se 
dusot bot na schodišti. Pravděpo-
dobně odchází táta do práce, ach, 
to bude už skoro ráno! Ne, nebudu 
ještě vstávat. Dál se neodvažuji, byť 

jen nepatrně pootevřít oči. Nejsem 
ten typ, jenž nesnáší vstávání, ale 
teď bych se za žádnou cenu své 
postele nevzdal.

Někde pod dekou, kde mám 
ruku, se ozve protivné hodinové píp-
nutí, to bude asi šest – za chvíli 
to začne. A skutečně, za pár minut 
se z vedlejšího pokoje ozve vtíravý 
hlas budíku. Takže jediný, kdo teď 
ještě spí, je bratr, ale tomu bude 
taky brzo konec. Jen chvíli v klidu 
čekat. Uvolňuji se, protože můžu jen 
tak ležet v posteli a myslet na hro-
madu příjemných věcí, prakticky na 
cokoliv, neboť je to jenom pokra-

čování mého nočního snění. Je mi 
neskutečně dobře.

Z této pohody mě vytrhne až 
pronikavý zvuk budíku na digitál-
kách. Je čtvrt na sedm, brácha musí 
vstávat a začíná každodenní maratón 
při přípravách na školu. Natáhnu se 
ještě pohodlněji, schoulím se, aby 
mi z pod deky neuniklo teplo. Je 
totiž středa ráno, máme od desíti 
a já můžu ještě pěkně dlouho ležet, 
přemítat o světě a myslet na cokoliv, 
co mě napadne.

Vašek Hnátek

Ráno

vzorcích krve (moč neposkytl) tre-
néra Hlavsy nadměrné množství 
alkaloidu kofeinu. Nezbývá tedy 
než doufat, že se náš nadějný tým 
dostane na olympiádu již za čtyři 
roky, pokud jej ovšem nový trenér 
prof. Svoboda neužene k smrti.

Nechtěl do školy!
Mnozí z vás jistě viděli v televizi 

reklamu, kdy děti a školník chodí 
za školu na taveňák. Náš profesor 
výtvarné výchovy, zřejmě inspirován 
tímto reklamním šotem, šel rovněž 
za školu. Ne však na taveňák, nýbrž 
na cigárko. Zatímco se profesor 

Říha teprve nenápadně plížil kolem 
zdí Ministerstva spravedlnosti, jeho 
studenti na něj již netrpělivě čekali 
v ateliéru. Po předepsaných deseti 
minutách se stykař odebral sehnat 
supl. Prof. Říha se u ateliéru doslova 
srazil s právě přicházející suplující 
profesorkou, která na sebe vylila 
hrnek kávy, již úspěšně vynesla 
až ze sklepa. Říha se nenápaditě 
vymlouval, že zaspal, a suplováním 
pověřená profesorka si šla do soused-
ního kabinetu postěžovat slovy: „Já 
myslela, že Vašek chybí. Tři patra 
vyběhnu! No, aspoň si dám kafe.“

Zázračná mast
Jeden z našich profesorů se roz-

hodl přivydělat si ke svému ubo-
hému učitelskému platu a vyvinul 
zázračnou mast, která zabraňuje 
padání vlasů a podporuje jejich růst. 
Lék prošel testy České lékařské 
komory, která se shodla na tom, že je 
to velmi účinný lék. Potvrdila však 
názor, který vyslovil i náš vyuču-
jící, že plešatým lidem již zpět vla-
sovou pokrývku nevrátí. Nový lék 
s názvem STANDOX by se měl 
v obchodech objevit koncem ledna 
příštího roku.

BTK

Některé věci prostě nejsem schopen 
pochopit. Ve středu ráno jsem byl 
svědkem okamžiku, ve kterém se 
pokoušel infarkt o pana ředitele 
Šafaříka. Byl barvy bledé (Šafařík, 
ne infarkt), později zbrunátněl tak, 
že mne má zvědavost připoutala 
na místo. Spolu s ním jsem pak 
s údivem prohlížel posilovnu, v níž 
řádil jakýsi zběsilec. Snad vztekem 
nad pětkou ze zeměpisu, či radostí 
(?) z konce vyučování popadl vandal 
dřevěné tyče, které původně byly 
v místnosti za jiným účelem, 
a bouchl jimi do potrubí a stěn tak, 

že tyto nesly jasné a zřetelné stopy 
jeho negativního vztahu k okolí. 
Pana ředitele jsem tentokrát hluboce 
chápal, a tak trochu mi ho bylo líto. 
Chodím na náš gympl už čtvrtým 
rokem, většinou jsem na něj docela 
pyšný a prostě mě takové hulvátství 
taky pěkně rozhodí.

Nejsem zrovna milovníkem 
mučících přístrojů v posilovně, ale 
že bych to šel vyjadřovat tímto způ-
sobem, tak to tedy ne. Myslím si, že 
i když jsou některé hodiny v posi-
lovně k nepřečkání, ještě pořád exis-
tuje dost lidí, kteří tam zajdou rádi 

a dobrovolně, a dokonce ve svém 
volném času, takže proč místnost 
ničit?! Pan ředitel sice mumlal cosi 
o tom, že máme s posilovnou šmitec, 
ale znáte ho. Budeme-li se však 
takto chovat i v dalších místnostech 
SVČ, myslíte, že nebudou zavřeny? 
A co když tam nasadí profesorský 
dozor?!

Apelujme na ostatní a nepři-
pusťme teror ojedinělých anarchistů 
v našem ústavu. Já vím, že to zní 
trochu moralisticky, ale fakt po nás 
přijdou ještě biliony a ne potopa.

Atom

Vandalové v posilovně
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Prostudoval jsem několik životopisů 
slavných umělců, kteří se v tomto 
století živili a živí psaním písní. Já 
sám se v posledních letech pokouším 
o vlastní skladby a navíc i spisovatel 
musí často splňovat tyto základní 
požadavky. Proto tato stručná studie 
z části čerpá z mých vlastních zku-
šeností a z části je opsána ze života 
jiných.

Život skladatele populární hudby 
je v lecčems velmi diametrálně 
odlišný od života „normálních lidí“. 
Tento jedinec sice také ráno vstává 
a večer chodí spát, většinou. Dobu 
mezi tím také vyplňuje základními 
lidskými potřebami, jako je konzu-
mace jídla, nápojů atd.

V rámci své profese musí ovšem 
sbírat nejrůznější inspiraci. Tato 
někdy až nesmírně únavná činnost 
zaměstnává jeho mírně šílenou mysl 
po většinu božího dne. Obecně se 
výše uvedeným jedincům doporu-
čuje zamilovat se alespoň dvakrát do 
týdne a cca 50 % z toho by nemělo 
dobře dopadnout. Bystrý příslušník 
cechu skladatelského dokáže každou 
tuto zkušenost spodobnit v písni. 
Aby jeho díla měla občas i nějaký 
erotický podtext, což je v dnešní 
době moderní a mladé posluchače to 
velmi zaujme, měla by zhruba polo-
vina případů, v nichž mu milovaná 
osoba projeví dostatečnou náklon-
nost, dojít dále než pouze k pozvání 

na večeři a následnému rozchodu. 
(V těchto situacích nedoporučujeme 
zmiňovat se o vaší profesi, neboť 
málokterá žena by si chtěla kupovat 
desky s vlastními milostnými pří-
běhy.) Tímto je zaručeno alespoň 
jakési rovnoměrné rozvrstvení vaší 
tvorby. (Pozn.: Příliš sexu v písních 
může zároveň vyvolat nepříznivou 
odezvu u hudebních kritiků, zvláště 
pak těch dříve narozených. Rovněž 
se potom nevyhnete častému pře-
třesu v bulvárním tisku, to však není 
popularitě na škodu.)

Dále vám vřele radíme, vyhý-
bejte se, pokud to jde, svazkům 
manželským. Toto pekelné upsání 
se nevyčerpává pouze vaši energii 
životní, ale i tvůrčí, kterýžto fakt 
je pro člověka, jenž se těmito čin-
nostmi živí, krajně nepříjemný.

Pokud si ovšem myslíte, že je 
to správná volba, nebo, bůh nedo-
pusť, není vyhnutí a oženit se 
musíte, dbejte následujících rad. 
Pokud vás napadne napsat něco 
o vašich líbánkách, udělejte to, trh 
si takové věci žádá, ale skladby uve-
řejněte až minimálně po dvaceti, 
nejlépe však po třiceti letech. Do 
té doby to rozhodně není doporu-
čeníhodné, neboť by se vám vaše 
manželství mohlo záhy rozpadnout, 
což může a nemusí podnítit vaši 
tvorbu, ale téměř vždy s sebou při-
náší velké finanční obtíže. Pokud 

váš život začne nabývat monotón-
ního typu, rozhodně tomuto bačko-
rovému trendu nepřizpůsobujte vaši 
tvorbu. Byl by to začátek vašeho 
konce, neb byste brzy své písně mohli 
převézt do rytmu polky a zásobovat 
Moravanku či jiné dechovkové usku-
pení.

V žádném případě se nebojte 
nevěry, hlavně vám nesmí vyschnout 
vaše studnice nápadů, a tím i vaše 
peněženka. Pokud by vaše dražší 
polovička na něco přišla, výmluva je 
jasná, musíte přeci živit rodinu, to 
se od řádného občana očekává, ne?

Závěrem našeho poradenství, 
bych rád připomněl, že vše, abso-
lutně vše se dá využít pro komerční 
účely, tedy pro napsání písně. Každý 
váš sebevětší neúspěch se dá zužit-
kovat a věřte, že nic posluchače 
nepotěší více, než možnost poslech-
nout si o problémech někoho jiného. 
Občas se také vyplatí zamotat do pří-
běhů vašich skladeb třetí, či čtvrtou 
osobu. Konzument tak nabude pře-
svědčení, že píseň je o něm a o jeho 
problémech, což vám zajistí, pře-
devším u silných melancholiků, 
nesmírnou oblibu, úspěch a v nepo-
slední řadě spousty peněz.

Mnoho úspěchů při zrádné cestě 
světem umění a showbyznysu přeje

Vašek Hnátek

Život skladatele

V tomto školním roce byla v sute-
rénu rozšířena klubovna. Z místnosti 
s pingpongovým stolem můžete vejít 
do krásně zařízené kavárny. Jsou tu 
stolečky s židličkami pro příjemné 
posezení, u baru si můžete koupit 
něco k pití a k tomu všemu vám 
hraje hudba.

Celá místnost je vyzdobena 
výtvarnými pracemi našich stu-
dentů. Kavárna se jmenuje Vel-
bloudí příběh aneb Nástrahy velko-

Nové útočiště studentů
města a vytvořili ji studenti ze sexty 
A a B. Ti se také starají o obsluhu 
v „otevírací době“. Toto okouzlující 
místo můžete navštívit o velké pře-
stávce a potom po sedmé vyučovací 
hodině během celého odpoledne. 
Myslím si, že si tu každý rád odpo-
čine a popovídá s přáteli. Kdybyste 
chtěli v kavárně uspořádat nějakou 
akci (třeba sraz bývalých studentů, 
autorské čtení atd.), stačí se domluvit 
na termínu. V budoucnu by mohl 

být ping-pong přesunut do stu-
dovny, takže by se kavárna rozšířila 
o další místnost.

Pokud budete mít nějaké návrhy 
či připomínky, obraťte se na stu-
denty sext nebo na pí prof. Matzne-
rovou. Přeji vám, aby se vám v nové 
kavárně líbilo.

Kristýna Ivanková
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Jako každoročně i letos se koncem 
školního roku na naší škole konal 
Sportovní den. Tentokrát připadl na 
úterý 27. 6. Každá třída vyslala své 
nejrychlejší, nejsilnější a vůbec nej 
sportovce ze svých řad. Soutěžilo se 
celkem v šesti disciplínách: běh na 
60 a 1000 m (dívky 500 m), skok 
daleký, vysoký, vrh koulí a štafeta 
na 4  150m.

Naše třída se den před tím vrá-
tila ze školního výletu, a protože 
jeho konec byl pro nás pro všechny 
velice náročný (honili jsme vlak, 
který jel o dvě hodiny dříve, než 
jsme mysleli), neměli jsme dost sil 
závodit, tak, jak bychom si předsta-
vovali. Přišli proto na řadu i náhrad-
níci a já se náhle ocitl v koulovišti 
s koulí v ruce. Ale nepředbíhejme.

Nejprve koulí vrhaly dívky. Horkou 
favoritkou byla naše Terka Třeš-
ková, jenže i ona byla velmi vysí-

lena, a tak skončila nakonec druhá 
za vítěznou kvintánkou Martinou 
Hlaváčkovou.

Pak teprve přišli na řadu silní hoši 
(a já). Každý měl tři pokusy, z nichž 
se počítal ten nejlepší, a osm nej-
lepších postoupilo do finále. Vyhrál 
Franta Hájek (já jsem možná nebyl 
poslední).

Běh na 1000 m byl opět hromadný 
a opět vyhrál Martin Vodička.

Skok vysoký se tentokrát musel 
obejít bez rekordmana Honzy Pízy, 
ale i přesto bylo velmi zajímavé pozo-
rovat jeho průběh. Vítězem se stal 
podle předpokladů Michal Erben.

O ostatních závodech nemohu 
bohužel napsat nic, protože jsem je 
nestihl sledovat. Věřím, že příští rok 
to bude lepší, a těším se s vámi 
na další Sportovní den. Tak sportu 
zdar!

Jan Podzemský

Sportovní denSportovní den
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Ledový krunýř
„Jděte pryč,“ řekl. „Nechci mít 
s vámi už nic společného!“ Oba 
muži se na něj zaraženě podívali. 
Vyhazuje je, odvrhuje je jako nepo-
třebnou věc. „Vraťte se, půjdu sám! 
Nechci vás už vidět.“ Chvíli tak ještě 
stáli proti němu, potom se však beze 
slova otočili a odešli. Díval se za nimi 
a zvažoval, zda je má zavolat zpět. 
Ne, nemohl to udělat. I kdyby chtěl, 
pro svou hrdost nemohl. Nechtěl 
vzít zpět ani jediné slovo, tak to 
mělo zůstat.

Přidal do kroku. Neustále se 
krok za krokem, míli za mílí vzda-
loval od místa roztržky. Nechtěl na 
to myslet, ale pořád musel. Nená-
viděl ty dva, ale přesto k nim patřil. 
Byli to jeho bratři. Po letech už 
nesnesl pohled na ně. Nenáviděl 
celou svou rodinu, všemi těmi lidmi 
opovrhoval. Kdykoli na to pomyslel, 
bezděčně zrychlil. Zběsilým úprkem 
se snažil zbavit vzpomínek na lidi, 
s nimiž žil už sedmnáct let. Rozhodl 
se, že tu už nebude ani o den déle, 
a jeho rozhodnutí byla neměnná 
a pevná. Šel stále dál.

Neměl mapu, nevěděl, kde je. 
Cestou se potácel neznámou kra-
jinou, bořil se po kolena ve sněhu. 
Jen dál, dál! Na nic jiného nemyslet. 
Přes nepřístupnost terénu se snažil 
zrychlit – zapomenout.

Od onoho vzrušeného rozhovoru 
byl na cestě už dva dny. Mezitím 
nejedl, nepil, nespal. Ale rozhodl se 
napevno. Už nikdy, nikdy v životě 
ty lidi nesmí spatřit. Musel se dostat 
co nejdál, někam, kde ho nikdo 
nebude znát. Za každou cenu. V jeho 
myšlenkách ho vyrušil pohled na 
vysokou horu. Mohla být vzdálena 
sotva pět mil, ale přesně odhadnout 
to již nedokázal. Na jejím vrcholu 
byl nějaký dům, jediný v širokém 
okolí, jak se zdálo. Tam se musel 
dostat stůj co stůj. Opět přidal 
do kroku. Znovu měl pevný cíl. 
Pojednou se spustila sněhová vánice, 
silně se ochladilo a neviděl ani na 
dva kroky. Zakopl a …

Když se probudil, nevěděl, jak 
dlouho byl v bezvědomí. Pocítil pal-
čivou bolest na hlavě. Opatrně si 
osahal ono bolavé místo. Krvácel. 

Ano, teď si vzpomínal, uhodil se 
o kámen. Najednou se cítil menší 
a slabší, než kdy předtím. Byla 
mu neskutečná zima, otřásala jím 
horečka. Po hodině apatické strojové 
chůze se dostal na úpatí hory. Jal se 
stoupat vzhůru. Síly ho však rychle 
opouštěly, a když se po dvou hodi-
nách doplazil k jakési plošině, sednul 
si. Zhluboka oddechoval, až mu od 
úst stoupala pára. S každým vydech-
nutím cítil, jak ztrácí energii. Oči se 
mu samy zavíraly, ale nesměl přece 
usnout! Cítil však takovou únavu. 
Celé jeho tělo ztěžklo a namísto 
víček měl balvany.

Už to nemohl vydržet déle. Opřel 
se o zmrzlou skálu a usnul. Během 
několika minut teplota opět silně 
poklesla a začalo sněžit, jako by se 
mu počasí vysmívalo. Sníh ho zavál 
skoro celého a neskutečně promrzl. 
Ale o tom všem už nevěděl. Spal 
a z toho spánku se už nikdy nepro-
budil.

Vašek Hnátek

Co s tím?
Jako každý rok i letos přišli na naši 
školu studenti prvních ročníků. Deva-
desát lidí, kteří ze začátku nevědí, co 
a jak. Věřím, že v době, kdy toto číslo 
B-komplexu vyjde, už bude každý stu-
dent z jejich řad stát na půdě gym-
názia pevnýma nohama. Přesto asi 
většina z nich uvítá, když se pokusím 
sepsat všechno, co by mohli upotřebit.

Začnu asi tradičními akcemi, 
které naše škola každoročně pořádá. 
Začátkem října jsou to známé Toulky 
Prahou, které jsou již ale za námi. 
Před tím, než v každém kalen-
dářním roce naposledy navštívíme 
školu, koná se Vánoční volejbalový 
turnaj řečený VAVOT. Několik dní 
je díky tomu samozřejmě trošku vol-

nější výuka a úplně poslední den 
před prázdninami je vymezen pro 
různé besídky a rovněž již tradiční 
Vánoční koncert na schodech. Vět-
šina studentů a profesorů se proto 
sejde na schodišti a z prvního patra 
jim zapěje školní sbor Divertimento 
chor.

Někdy v lednu potom přichází 
na řadu asi nejprestižnější a nejrepre-
zentativnější akce – Maturitní ples. 
Jelikož jsou tam prváci slavnostně 
přijati za studenty našeho ústavu, 
bylo by zbytečné, abych se o tom 
rozepisoval, neb vaši třídní vám 
zajisté podají mnohem více infor-
mací. Na konci roku nás potom 
neminou tři tradiční záležitosti. 

Jednou z nich je Sportovní den. Bývá 
to zpravidla poslední úterý v měsíci. 
Sportovní den se koná místo vyu-
čování, což asi uvítá každý. Soutěží 
se v několika atletických disciplí-
nách, každá třída nominuje své spor-
tovce, kteří se utkají s ostatními. 
Během dopoledne nás také potká 
Poslední zvonění . To se koná většinou 
druhý pátek v květnu. Poslední 
z těchto letních akcí je Zahradní 
slavnost, kde se grilují výborné klo-
básy, hraje divadlo a muzika všech 
žánrů. Nechybí většinou ani různé 
soutěže, či výstava fotografií. Ta se 
bohužel koná odpoledne. Několi-
krát do roka se rovněž koná tradiční 
Botičstok, což je přehlídka školních 
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kapel. Nejbližší termín je 17. Lis-
topad v klubu Klamovka.

Kapitola sama pro sebe jsou 
kroužky, na něž se můžete při-
hlásit. Ty fungují od konce září 
do začátku června. Nevím přesně, 
zda již nejsou zcela zaplněny, museli 
byste se v případě zájmu infor-
movat u daného vyučujícího. Letos 
jsou vám k dispozici tyto kluby: 
Keramika (prof. Říha), Sportovní 
hry (prof. Marešová), Latina (prof. 
Šťastná), Basket (prof. Šafařík), 
Dramaťák (prof. Halamová), Alter-
nativní výtvarné techniky (prof. 
Matznerová) a Aerobic. Nástěnka, 
na které se můžete zapsat, se nachází 
v prvním patře naproti ředitelně. 
Více informací o fungování klubů 
můžete získat u prof. Matznerové 
v knihovně.

Tím se dostávám k dalšímu 
tématu a to jest Středisko volného 
času (SVČ). Zde máte možnost si 
za drobný peníz zahrát kulečník, 
šipky nebo stolní tenis. V knihovně 
si můžete vypůjčit knihu, kterou 
potřebujete pro svůj referát nebo 
si ji jen tak chcete přečíst. Můžete 
posedět ve studovně. K čemu tato 
místnost slouží, je snad zbytečné 

říkat. S automaty na pití, které jsou 
také ve sklepě, jste již také určitě 
měli tu čest.

Doteď jsem se věnoval spíše 
věcem, kterým se můžete věnovat 
ve svém volném čase. Nyní se 
pustím trochu do studijních zále-
žitostí. Zatím vás ještě, ačkoli se 
vám to asi nezdá, kantoři víceméně 
šetří. Brzy se však začne práce naba-
lovat. V žádném případě vám nechci 
nějak promlouvat do duše, neboť 
to jistě dělá každý třetí profesor. 
Navíc k tomu nejsem zrovna kom-
petentní osoba, každý druhý vyu-
čující by vám potvrdil, že dělám 
pravý opak toho, co by se od stu-
denta očekávalo. Ale neodbočujme. 
V příštím roce budete vypracovávat 
ročníkové práce a dále vás čekají 
různé těžké úkoly přes SOČ až 
k maturitě. Doporučil bych vám, 
abyste se zašli podívat třeba na obha-
jobu ročníkovek, která bude pravdě-
podobně někdy v březnu. Sledujte, 
jak vypadají SOČky, a běžte se na 
konci roku mrknout, jak to vypadá 
u maturity. Budete aspoň vědět, co 
vás čeká.

Nástěnku s rozvrhy v prvním 
patře už určitě znáte. Doufám, že už 

jste se naučili orientovat v rozvrzích. 
Teď už jsou rozvrhy i na jednotli-
vých učebnách, takže byste s tím 
neměli mít žádné problémy. Dopo-
ručil bych navštěvovat nástěnku 
vždy, když máte cestu kolem a taky 
před první hodinou, aby vám neušel 
nějaký supl či odpadnutá hodina.

Snad je to již všechno. Zajisté 
jsem na spoustu věcí zapomněl, ale 
musíte mi to odpustit. Po třech 
letech na škole mi už všechno při-
padá až moc samozřejmé. Kdyby 
někdo z vás chtěl náhodou něco 
napsat do B-komplexu, udělejte to. 
Svoje články můžete dát svým češti-
nářům, nebo je doneste do knihovny. 
Snad si k nám nakonec najdou 
cestu. Nejlepší však bude, když si 
najdete IV.A a donesete je přímo do 
našich rukou. Většinou úřadujeme, 
kudy chodíme, takže není problém 
odchytit si nás někde na chodbě, 
nebo třeba i ve školní jídelně – 
prostě kdekoli.

Přeju vám tedy hodně zdaru 
a aby se vám na naší škole líbilo.

Vašek Hnátek

Loupež aneb Pachatel známý
Vrrr, hmm, aáá, probouzím se, áááa, 
mm. Zdál se mi krásný sen o velké 
kosti. Byla tak velká a tak dobrá. 
Rozhlížím se kolem sebe. Všichni 
ještě spí. I naše Micka, kterou občas 
pěkně proháním po zahradě, spí.

Tak co se takhle trochu poroz-
hlédnout v kuchyni, jestli tam nezů-
stalo něco od večeře. Jů, haf, je tu 
kuře na smetaně.

Kuchyňská linka je vysoká, ale 
přece se říká: „Odvážnému štěstí 
přeje“, a tak se snažím vyskočit. Ještě 
kousek, pár centimetrů mě dělí od 
kuřete. Ale ne! Přichází Velkej dvou-
nožec oblečený do pyžama a hledá 
něco nahoře. Nevidím co, protože 
jsem schovaný ve spíži. Stále si opa-
kuji – kdo si počká, ten se dočká. 
Z čumáku mi vytékají potůčky slin. 

Velkej konečně odchází, pode mnou 
už je však loužička. Pomalu vylízám 
ze svého úkrytu a jdu zkontrolovat 
stav kuřete. Zůstalo tu! Znovu 
vyskakuji na linku, tentokrát s větší 
úspěšností. Už ho držím v puse. 
Jak je krásně voňavé! Odnáším si 
ho tedy do svého pelíšku. Mňam, 
mlask, mňam. Jak jen bylo to 
kuřátko dobré. Zas se mi chce spát. 
Usínám s pocitem plnosti a slasti.

V osm hodin se domácnost budí 
do chmurného podzimního rána. 
Mne budí křik. Otevřu oči a nade 
mnou stojí tváře všech dvounožců 
a výhrůžně na mne gestikulují. 
Vrhám na ně nevinný pohled: „Co 
se stalo?“ Pak ale vidím, že jsem 
po sobě zanechal na místě činu 
stopy. Stopy psí. Stopy od omáčky, 

jíž je vyšlapána smetanová cestička 
z kuchyně až k mému pelechu.

Kroutím očima a dělám, že jsem 
omdlel. Snad to vyjde …! – Nevyšlo 
to!

Sandra Hrachová
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Sláva, je sobota ráno! No 
tedy, sláva možná ne, ale 
Toulky určitě. Po 
dlouhém přemáhání jsem 
se konečně donutila vstát, 
naházela jsem na sebe 
oblečení a do sebe něco 
málo snídaně. Byl čas 
oznámit rodině, že mne 
do večera neuvidí, a ode-
brat se na tramvaj, která 
mě doufám doveze do 
školy.

Cestou potkávám další tuláky, 
kteří ještě přemáhají ranní mdloby, 
očekávám zbytek své velké dru-
žinky. Po deseti minutách dorazí 
i Lenka – jsme kompletní.

Povídáme si s ostatními, sdě-
lujeme si, kdo má kolik knížek, 
mobilů atd.

Přichází toulavý sbor profesorek 
a nám dochází, že právě začínáme 
svoji pouť pod jménem Čajovníci.

Prvním úkolem bylo najít domy 
s určitým znamením nebo znaky. 
Ten náš měl na sobě pamětní desku 
Jaroslava Heyrovského, okolo které 
chodíme každý den na oběd, pro-
tože je v Ladově ulici. Vyrážíme nic 
netušíce směrem k fakultám, kde 
samozřejmě nebyla, a tak jsme se 
zpět vrátili až po půl hodině, kdy 
byly ve škole jen nedočkavé kan-
torky. Vyplňujíce následující kří-
žovku zjišťujeme, že neznáme jen 

Podskalí, ale i základní pojmy jako 
cepí. (Víte, co to je?)

Konečně se dostáváme dál než 
za bránu gymnázia. Začíná pršet. 
Jedeme metrem směrem na Sta-
roměstskou, kde hledáme několik 
rozesmátých vysokoškoláků v Pizze 
Maestro, kterou nemohla většina 
účastníků najít. Fasujeme další papír 
s otázkami. Prší o něco více. Cestou 
přes Karlův most se dostáváme na 
Malostranské náměstí. V kavárně 
divadla Rubín na nás čekají další 
zahřátí absolventi. (Zapomněla jsem 
říct, že máme boty plné vody a tu 
malou přepršku už nestačí brát ani 
deštník.)

Přejdeme Nerudovku, v Thu-
novské ulici zastavujeme pro infor-
mace o Červeném kříži, ve Sněmovní 
prosíme o fotku Václava Klause, 
projdeme Tomášskou a ve Sně-
movní ulici potkáváme Kolegium 

svatého Vojtěcha, jak tele-
fonují panu profesoru 
Svobodovi, aby jim pro-
zradil, která profesorka 
žila v Chebu. Očividně 
dostávají odpověď a my 
pokračujeme dál. Poslední 
zastávkou bylo Metro 
Café na Malostranské. 
Vojtěchovci nás dohánějí 
v okamžiku, kdy měříme 
strom ve výši ramen pro-
fesorky Matznerové. Ve 

vchodu do metra ještě listujeme 
několika knížkami a plní energie 
nabíráme směr škola.

Chodba je již plná mokrých bot 
a topení pokrývá souvislá vrstva 
nejrůznějších svršků. Odevzdáváme 
promáčený (skoro) plný papír odpo-
vědí a spěcháme do tělocvičny, kde 
jsou i ostatní spolutuláci a s úsměvem 
je zdravíme. Rychle pijeme teplý 
čaj. Jen co jsme trochu oschly, zase 
jdeme do deště. Na výsledky už 
nečekáme, máme necelou hodinu 
na to, abychom se dostaly na naro-
zeninový koncert Hraček Loutek.

A jak to dopadlo? Lépe, než 
jsem čekala. Umístily jsme se na 
čtvrtém místě, které bylo ještě 
oceněno dortem. Dort jsme nedo-
staly, ale dobrý pocit, že jsme 
předehnaly Komendu, který přece 
vždycky vyhrává, byl na místě.

Kristýna Soudná

Toulky Prahou 2000 aneb 
Nezaprší a nezaprší

třída jméno heslo body čas místo
1.B Lenochod Příjdeme pozdě 6 3.30 9.
IV.B Natuttifrusi Pro dorty jdu si 26 3.34 2.
4.C Utroang Zdražte jim benzín 27 3.28 1.
V.A Bezdomovci Kde domov můj 24 4.27 5.
2.B Šílená ovce Tajný 16 3.46 6.
VI.B Kolegium sv. Vojtěcha Ať vyhraje nejlepší 24 4.06 4.
1.A Dream team Mozek vítězí 5 4.15 10.
1.A Dezertéři Kdo uteče, vyhraje 24 4.42 5,5.
IV.A Lysohlávky bez hesla 6 2.53 8.
VII.B Papež Luděk Sobota V mém pokoji je oběšenec 7 4.18 7.
2.A Čajovníci čaj, čaje, čaj 24 4.00 3.
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První dny v nové škole
Celé prázdniny jsem si pořádně uží-
vala a na novou školu, která mě 
čeká v září, jsem se snažila nemyslit. 
Teprve v posledních prázdninových 
dnech mi zbyl čas na přemýšlení 
o tom, co mě v září čeká. Tehdy jsem 
si pořádně uvědomila, že nepůjdu 
již do mé staré známé školy, ale že 
za pár dní vstoupím poprvé do nové 
s cizími profesory a mezi cizí lidi. 
Tato představa mě docela vyděsila, 
a proto jsem se snažila užívat posled-
ních prázdninových dní naplno. Ale 
ty se schylovaly nezadržitelně ke 
konci. 

Byla neděle večer a já jsem 
nemohla vůbec usnout. Ráno jsem 
trochu zaspala a také mi ujela 
tramvaj před nosem, ale do školy 
jsem dojela včas. Zjistila jsem, kde je 
moje nová třída, a začala jsem brát 
schody skoro po dvou. Vešla jsem 
do dveří třídy. Třída byla ještě polo-
prázdná. Našla jsem svého býva-
lého spolužáka a přisedla jsem si. Se 
zájmem jsem sledovala všechny ty, 

kteří ještě přicházeli do třídy a hle-
dali volná místa k sezení. Někteří 
si sdělovali svoje dojmy z právě 
uplynulých dvou měsíců, jiní jen 
mlčky seděli a pozorovali, co se děje 
kolem. 

První dny jsme se moc neučili, 
seznamovala jsem se s novými spolu-
žáky, s profesory i se školou. Všichni 
kantoři se snažili zapamatovat si asi 
devadesát nových jmen, ale stejně 
si zatím pamatují jen ty, kteří jim 
ruší vyučování. Každý z nich nám 
nadiktoval seznam učebnic a sešitů, 
které si musíme pořídit, a tak jsme 
volná odpoledne projezdili po Praze 
a sháněli knížky. První týden jsem 
nějak zvládla, ale další týden už 
šlo do tuhého. Každou hodinu jsme 
popsali poznámkami pár stránek 
v sešitě a museli jsme se začít připra-
vovat na zkoušení a testy. Naštěstí 
nám někteří profesoři slíbili, že 
písemky se budou psát až další 
týden, a tento slib také dodrželi.

Příjemnou změnou, která nás 

čeká po prvních týdnech, budou 
prázdniny z důvodu zasedání Mezi-
národního měnového fondu a Svě-
tové banky. Celá třída bude trávit 
tyto prázdniny pohromadě, pro-
tože jedeme na adaptační kurz do 
Běstviny u Čáslavi. Všichni se už 
těší, neboť se tam alespoň pořádně 
poznáme. Tři třídy prváků bude mít 
na starosti asi dvanáct profesorů, 
tak se seznámíme i s nimi. Takové 
společné akce by měly být víckrát 
než jednou do roka.

Ale se školou jsem zatím celkem 
spokojená. O přestávkách se před 
odbornými učebnami válíme po 
zemi, v hodinách nestíháme sledovat 
profesory, kteří se asi snaží nachodit 
sto jarních kilometrů, a po vyučo-
vání můžeme hrát třeba kulečník 
nebo stolní tenis ve sklepě.

Zdá se mi, že tato škola nebude 
vůbec jednoduchá, ale je to jen 
dojem po prvních dnech. Nechám 
se překvapit!

Zuzana Zemanová

Botičská a žádná jiná
Je to už dávno a mé vzpomínky 
jsou lehce zamlžené. Pokusím se 
je trošku oprášit. Na naší základní 
škole jsem si koupila malou knížečku 
se seznamem pražských gymnázií 
a začala jsem pátrat po škole, která 
by mohla být mou budoucí. Jen 
jednu jsem měla předem vybranou, 
a to gymnázium Budějovická.

Možná jsem se tím zabývala až 
moc, protože všichni ostatní měli 
už víceméně vybráno, nebo o tom 
vůbec nepřemýšleli, bylo jim to 
v podstatě jedno. Mně to tedy roz-
hodně jedno nebylo. Nechtěla jsem 
strávit další čtyři roky na nějaké 
škole, kde se mi nelíbí, kde jsou 
mi nesympatičtí profesoři a výuka 
je nudná a nezáživná. Do mého 
konkursu tedy postoupilo šest škol, 
k nimž jsem si zjistila Dny otevře-

ných dveří.
Tak a bylo to tady! První škola 

a její Den otevřených dveří. Jednalo 
se o již výše zmiňovanou Budějo-
vickou. Tam jsem se velmi těšila. Vše 
se však rázem změnilo po rekognos-
kaci terénu. Chtěla jsem zjistit, jací 
jsou zde profesoři, a jednoho jsem 
tedy oslovila. Zareagoval překva-
pivě! Zamračeně mne odbyl a řekl, 
ať se jdu zeptat někoho jiného. Bylo 
to pro mne jako ledová sprcha. 
Chvíli jsem se po škole ještě rozhlí-
žela, ale už jsem tam cítila jen samé 
nepříjemno.

Při putování po dalších třech 
školách mne žádná z nich ničím 
nezaujala. Například v Přípotoční 
byla špatná organizace Dnu ote-
vřených dveří a nudný projev ředi-
tele, u kterého jsem usínala (nutno 

poznamenat, že ředitel také). Ale 
další škola se mi docela líbila. Bylo 
to gymnázium Konstantinova. Zde 
bylo vše připraveno s velkou origi-
nalitou a zájmem o nové studenty.

Nicméně v okamžiku, kdy jsem 
vstoupila do Botičské, bylo rozhod-
nuto. Nevím, co bych měla pochválit 
dřív, zda projev pana ředitele, který 
mne zaujal svým vtipem a šarmem, 
vybavenost tříd, Středisko volného 
času a vůbec atmosféru krásné, sta-
robylé budovy. Od přihlášky na 
Botičskou mne nemohl odradit ani 
fakt, že bydlím až v Průhonicích 
a mám problémy se vstáváním.

Přestože už jsem ve druhém roč-
níku, mám stále problémy se vstá-
váním a mám stále Botičskou ráda.

Sandra Hrachová
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Interview s …
… Martinou Kozákovou aneb 
Mistrovství světa v aerobiku
Jedna z našich spolužaček, sympa-
tická Martina Kozáková z druháku, 
se na podzim pod vedením své tre-
nérky Hanky Šulcové zúčastnila Mis-
trovství světa v aerobiku v maďarském 
Debrecenu. Byl jsem rád, že jsem 
s ní mohl udělat rozhovor pro BK, 
nejen proto, že jsem se mohl „ulejt“ 
z vyučování. Poseděli jsme, pokecali 
a výsledek si můžete přečíst na násle-
dujících stránkách. Martina prozra-
dila, jak to chodí v zákulisí těchto 
soutěží a zodpověděla i otázku, zda 
by se chtěla v budoucnu aerobikem 
živit.

Jak jsi se dostala k aerobiku? 
Co tě na tom baví?
Se svojí závodní kariérou v aero-
biku jsem vlastně začala v prváku, 
ale před tím jsem chodila třeba do 
Sokola, nebo na normální komerční 
aerobik. Potom jsme se teda asi půl 
roku připravovali a na jaře jsem 
šla poprvé závodit v týmu. Teď na 
podzim jsme udělali fitness tým, 
což je zase jiná kategorie, než byl 
ten sportovní aerobik. No, a já jsem 
takový soutěživý typ a baví mě i tré-
ninky, i když někdy hodně dřeme. 
Baví mě prostě překonávat sama 
sebe.

Jak často trénujete?
Trénujeme každý den od pondělí 
do pátku od čtyř do šesti hodin, 
takže ráno v půl sedmé jdu do školy 
a vrátím se domů v půl sedmé večer. 
Když mám třeba odpoledku, tak 
samozřejmě na trénink nejdu a jsem 
ve škole. No a před závody tré-
nujeme třeba taky v sobotu, nebo 
v neděli a máme potom záběr celý 
týden.

Existují kromě fitness soutěže 
i jiné?
Jsou tři typy soutěží – Master Class, 
fitness a sportovní aerobik. Závodí 
se v kategoriích 8 až 10, 11 až 13, 14 

až 16 let a senioři.

Pro mě je tohle tak trochu špa-
nělská vesnice. Já si dovedu 
představit možná basketbal, 
fotbal a teď nedávno jsem 
pronikl do tajů motokrosu 
a ploché dráhy. Jak teda 
potom vlastně probíhá ta 
soutěž jako taková?
Ve fitnessu se soutěží na ploše 
dvanáct na dvanáct metrů a ve 
sportovním sedm na sedm. Každý 
závodník musí mít nějaký přija-
telný dres, pokud možno co nej-
hezčí, aby zaujal porotu. Tam se 
to hodně rozlišuje mezi sportovním 
a fitness. Ve fitnessu jsou tři spe-
cialisti, dva artistický a dva tech-
nický. Délka sestavy je dvě minuty 
plus mínus pět sekund, soutěží se 
na muziku. Ta hudba samozřejmě 
musí mít rytmus a je to většinou 
rychlý. No a rozhodčí ti vlastně dají 
známku od nuly do desítky. Desítka 
se vlastně nevyskytuje, vždycky se 
tam najde nějaká chyba, a nula taky 
ne.

Jaké byly tvoje přípravy na 
Mistrovství světa?
Hodně jsem se těšila. Čtrnáct dní 
před odjezdem byla v České repub-
lice kvalifikace na Mistrovství světa, 
odkud se kvalifikovali první dva. 
My jsme byli na prvním místě, 
takže jsme celých čtrnáct dní naplno 
makali, abychom byli co nejlepší, 
abychom to všechno dotáhli do 
detailů. Ve čtvrtek ráno jsme to 
potom zabalili a vyrazili jsme.

Jaká byla cesta?
Cesta tam i zpátky byla dobrá. 
Zpátky byla vlastně ještě lepší, pro-
tože jsme si s sebou vezli bronzovou 
medaili. Do Maďarska jsme odjíž-
děli ve čtvrtek ráno, asi ve dvě 
hodiny, a na místo jsme dojeli někdy 
odpoledne.

Jak to probíhalo na mistrov-

ství? Jaká tam byla atmosféra?
Tak byla tam opravdu skvělá atmo-
sféra, všichni Češi si navzájem fan-
dili. To bylo úplně skvělý, protože 
tady v Český republice přece jenom 
máš nějaký družstva, takže každý 
fandí jenom tomu svému. Ale tady 
to bylo fakt super. Tady opravdu 
všichni fandili, Češi drželi při sobě. 
To víš, že nervozita byla. A byla 
větší než na závodech doma v Český 
republice, ale zvládli jsme to.

Možná se teď projevím jako 
absolutní tupoun, ale pověz 
mi, jaký byl systém těch 
závodů na Mistrovství světa? 
Závodilo se na kola, nějak 
postupně?
Ne. Jak už jsem řekla, přijely jsme 
ve čtvrtek a v pátek jsme se nějak 
připravily, líčily a tak, co se všechno 
dělá, abychom byly co nejhezčí, 
a až v sobotu večer jsme potom 
měli semifinále a v neděli dopoledne 
finále.

Jakou jste měly konkurenci?
No, třeba Maďaři jsou hodně dobrý 
v aerobiku a většinou tam byly boje 
o medaile mezi Maďary a Čechy.

Takže my jsme taky dobří?
Jo, my jsme taky dobrý …

No, vy jste dobří, my ne …
… a teď na Mistrovství světa seniorů 
získali Češi zlato, stříbro i bronz … 
Jsme dobrý …

A vy jste v Maďarsku byli třetí, 
jestli se nepletu?
Jo. Jsme druhý vicemistři a máme 
tedy bronz. Z Mistrovství světa si 
Češi přivezli pět zlatejch … a dál, to 
si už přesně nepamatuju.

Jaké máš ambice do budoucna?
No, příští rok ve fitnessu budeme asi 
zase chtít jet na Mistrovství světa, 
bude to tuším v Maroku. A chtěli 
bychom obhájit to třetí místo, anebo 
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… prof. Segerovou
Nejdříve bych se Vás zeptala, 
z jakého důvodu jste si vybrala 
gymnázium Botičská, proč jste 
přišla zrovna sem?
Po dokončení fakulty jsem obešla 
řadu gymnázií, tohle gymnázium 
bylo přírodovědně zaměřeno, tedy 
na předměty biologie a chemie, které 
já učím, a také se zde shodou okol-
ností zrovna uvolnilo místo.

Vy sama jste vystudovala jaké 
obory?
Moje obory byly biologie a chemie, 
specializace na odbornou část, 
potom jsem vystudovala ještě peda-
gogickou fakultu.

Co Vás vedlo zrovna k těmto 
oborům?
Asi životní vztah k přírodě, člověk 
prostě přírodu buď rád má, nebo 
nemá a já ji ráda mám, takže jsem 
se snažila poznat z ní co nejvíce. Již 
na gymnáziu jsem se specializovala 
na biologii, měli jsme tam jednoho 
výborného profesora. S chemií to 
bylo jiné, ta k biologii prostě patří. 
A nyní vlastně učím hlavně chemii.

Jaké jsou Vaše první dojmy ze 

školy, jak se Vám tady zatím 
líbí?
Velmi se mi tady líbí. Poznala jsem 
řadu skvělých lidí jak kolegů, tak 
studentů, ale na druhé straně to 
zatím nemohu úplně posoudit, pro-
tože ještě spoustu kolegů neznám 
a studentů ještě míň. Mám dosti 
rozporuplné pocity, vždycky jsem 
chtěla učit, ale člověk se snaží a snaží, 
a přesto je práce velmi špatně oce-
něná.

Kolik je Vám let, jestli se můžu 
zeptat?
Je mi 24.

Další všetečná otázka: jste 
vdaná?
Ne.

Děti …?
Nemám.

Měla jste někdy nějakou 
přezdívku, která Vám třeba 
utkvěla ve vzpomínkách?
Ne.

Jak dlouho Vám trvá cesta do 
školy? Bydlíte daleko?
Do školy mi to trvá něco málo přes 

půl hodiny, ale to mi musí doo-
pravdy všechno hned jet. Nebydlím 
zrovna v nejbližším okolí.

A moje poslední otázka na 
Vás: jaké byly Vaše první 
dojmy, když jste tady poprvé 
vešla do třídy plné neznámých 
žáků?
Nebylo to pro mne tak hrozné, rok 
jsem totiž učila na základní škole 
a na fakultě jsem měla mnoho praxí 
jak na středních školách, tak na 
základních. Jediným problémem je, 
že zatím neznám studenty jménem – 
nemohu je oslovovat jmény. Taky 
vůbec nevím, co můžu od koho oče-
kávat. Dost mne překvapilo, že když 
jsem se přišla, dostala jsem hned 
čtvrťáky. Byl to šok. Věkový rozdíl 
mezi mnou a jimi není zas tak velký 
a není zrovna snadné získat si auto-
ritu. Ale ani pro ně není lehké zvykat 
si na někoho nového. Těmto roč-
níkům byli velmi často střídáni pro-
fesoři a teď si mají zvyknout ještě na 
mě, novou neznámou, která je má 
připravit k maturitám a přijímacím 
zkouškám na vysoké školy.

Děkuji za rozhovor.
Lenka Dulíková

být samozřejmě ještě lepší. Na jaře 
půjdu za jednotlivkyně, chci se dobře 
umístit, tak mi držte palce!

A co po škole? Chtěla by ses 
dát na profesionální dráhu 
a živit se aerobikem?
Já si nedovedu představit, že bych 
s tím skončila. Když tomu člověk 
obětuje všechen ten čas, protože to 
nejsou jenom ty dvě hodiny, že jo? 
Pořád na to myslíš, zkoušíš nový 
věci, nebo když ti něco nejde. Ale 
tak asi jo, třeba instruktorku aero-
biku. Tam stačí, když budeš mít 
kurz. No a když máš vysokoškolský 
vzdělání, tak je to samozřejmě lepší, 
protože můžeš potom dělat třeba 
trenéra a jsi prostě na vyšší úrovni.
Máš nějaký zvláštní zážitek?

lidmi třeba v rámci repub-
liky? Znají se? Jsou schopní se 
spolu navzájem bavit, nebo je 
to prostě jenom konkurence?
Ne, tam je to dobrý. Ti lidi se spolu 
opravdu normálně baví. To je třeba 
v Praze. Teď jsme se spřátelily s hol-
kama z Liberce. Ale jasně že doká-
žeme třeba jít a pogratulovat, nebo 
spolu fandíme. Ta konkurence tam 
pochopitelně je, ale většinou je to 
přátelská atmosféra.

Existují v tom vašem pro-
středí aerobiku nějaké skan-
dály? Najde se tam někdo, 
kdo je taková ta černá ovce?
Černá ovce? Já myslím, že asi ne … 
Snad … Ne!

Za BK se ptal Vašek Hnátek

No, bylo nás tam šest. Původně 
jsme měly být v sedmi, ale jedna 
holka si udělala něco s kolenem. 
Ale teď naposledy jsem měla hroznej 
zážitek. Tady v Praze bylo ukončení 
sezóny. Před tím závodem se dělá 
ještě prejudging, kde tě rozhodčí 
upozorní na to, co tam máš špatně, 
třeba nějaký zakázaný prvky. Takže 
jsme dělaly ten prejudging a jedna 
holka si tam přímo vymkla koleno. 
Za pár minut jsme to celý museli 
předělat, bylo to hrozný. Šrotoval 
nám mozek, jako ještě snad nikdy 
jindy, ale nakonec jsme to dojely 
v pěti. Před tím samotný závodem 
byla ještě přestávka, tak jsme si 
to celý projely a nakonec to bylo 
v pohodě.
Jak vypadají vztahy mezi těmi 




