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Úvodník
První a snad i poslední slovo Vondrovo

Milý/á čtenáři/ko,
jistot v tomto světě mnoho nenalezneš. Jen považ - Punk is  (maybe) not 
dead, nemohu se ale ubránit dojmu, že tak trochu stařecky zinfantilněl, Lenin 
je, zdá se, vskutku v Ječný a ani nová pokračování Čtyřlístku už nedosahují 
pověstných epických, psychologických a metafyzických kvalit legendárních 
počátků. Jsou ovšem pevniny, kterých se buldozér času netkne - naši démoni, 
naše stíny, naše komplexy. Nežádám po tobě, laskavý/á čtenáři/ko, abys 
hýčkal/a svůj případný mindrák, věnuj mu pozornost, to jistě, láskou ale 
zahrň z komplexů ten nejkomplexovatější - B-komplex. Buď mu vším, buď 
mu čtenářem i tvůrcem!
Milý a laskavý čtenáři a snad i přispěvateli, využij možnosti rozvinout svůj 
talent a piš. Nepodporuj jen svého obecního nácka, podpoř i svůj časopis!

Tvůj Jakub Vondra

P.S. Jen nerad jsem souhlasil s tím, abych napsal tento úvodník, B-komplex 
je časopisem studentů, nikoli učitelů. V příštím čísle na tomto místě doufám 
už bude stát jiné jméno.
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   Řád Gymnázia vychází z poslání 
ústavu připravit vzdělané a mravně i 
morálně odpovědné, inteligentně vy-
hlížející tvory, metodami pokusného 
zkoumání a experimentování na další 
zdokonalující vysokoškolské stadium.
  Je dokázáno, že účinnost vzdělávací 
soustavy souvisí s podmínkami a pro-
středím, ve kterém probíhá. Vzhledem 
k tomu že ve škole trávíme značnou 
část svého současného života, měli 
bychom si udržovat prostředí v čistotě 
a pořádku. 
  Na druhou stranu je ale nutné, aby 
student měl svůj ústav rád a pobýval 
zde z lásky ke studiu a z touhy po 
všeobecné vzdělanosti. Je tedy třeba 
pravidla daná vnitřním řádem školy 
respektovat a dodržovat, ale zároveň 
rozvíjet studentského ducha všemi do-
stupnými gymnaziálními prostředky. 

1. Docházka   
        
1. 1. Základní povinností studenta je 
docházet do školy pravidelně a včas 
podle stanoveného rozvrhu hodin a 
účastnit se vyučování všech povin-
ných předmětů i všech volitelných a 
nepovinných předmětů, které si vy-
bral.
Poznámka: Výjimkou jsou samozřejmě 
předměty, které byli studentovi přidě-
leny bez možnosti výběru. Tyto hodiny, 
jako například Matematiku, Fyziku či 
Chemii, student pochopitelně navště-
vuje jen ze své dobré vůle, podle chuti 
v pravidelných intervalech. 

2. Práva studentů

2. 1. Na vzdělání a účast ve výuce 
podle rozvrhu.
Poznámka: Jedná se o právo na sku-
tečné vzdělání, nikoliv však neodbor-
né pseudofilosofické žvásty.
2. 2. Na odpočinek a volný čas v době 
k tomu určené rozvrhem (přestávky, 
polední pauza).
Poznámka: Jestliže však vyučující 
opakovaně přetahují své hodiny, pak 
je jasné že vzniklá přestávková ztrá-
ta musí být nahrazena v průběhu vy-
učování. A poněvadž je student často 
velice vytížen zaneprazdňujícím studi-
em, nezbývá mu než dospávat při ho-
dinách. K tomuto účelu se doporučují 

zejména jednotlivé výchovy(Tv, Hv, Vv 
atd.).

2. 3. Na zabezpečení přístupu k in-
formacím, zejména takovým, které 
podporují jeho duchovní, morální a 
sociální rozvoj. Má právo na ochranu 
před informacemi, které škodí jeho 
pozitivnímu vývoji a nevhodně ovliv-
ňují jeho morálku.
Poznámka: Ústav by proto neměl bez-
trestně tolerovat šikanující pokleslosti 
profesorské zábavy. Například výraz: 
„Kdo  chce mít šourek v potu,“ vyřče-
ný při hodině Tělesné výchovy by roz-
hodně neměl zůstávat bez povšimnutí. 

2. 4. Na vyjádření vlastního názoru ve 
všech věcech, které se ho týkají. Svůj 
názor musí vyjadřovat přiměřenou 
formou, která neodporuje zásadám 
slušnosti a dobrého občanského souži-
tí. Stejným způsobem by měl být jeho 
názor přijat. Žák má právo sdělit svůj 
názor třídnímu učiteli, ostatním vyu-
čujícím, výchovné poradkyni, zástup-
ci ředitele, řediteli školy.
Poznámka: Hluchoněmým studentům 
se povoluje použít při vyjadřování 
znakovou řeč, ovšem také zde budou 
trestány urážející posunkové výrazy, 
jako je vztyčený prostředníček či vý-
hružně vyhlížející zaťatá pěst.

2. 5. Na ochranu před fyzickým nebo 
psychickým násilím, nedbalým zachá-
zením, před sociálně patologickými 
jevy. Má právo na využití preventiv-
ních programů, které mu slouží k po-
skytnutí potřebné podpory ve zmíně-
ných oblastech.
Poznámka: Při náznaku sebemenší ši-
kany se doporučuje okamžitě sáhnout 
k radikálnímu řešení. Všichni studenti 
by proto měli být vybaveni odznáčky s 
heslem: „Šikana na naší škole nemá 
šanci.“

2. 6. Na poskytnutí pomoci v případě, 
že se ocitne v nesnázích, nebo má pro-
blémy, které nemůže nebo není scho-
pen řešit.
Poznámka: Každý z profesorů tak zá-
roveň musí plnit dvě zásadní role. Jed-
nak být vzorovým příkladem vzdělané-
ho člověka, ale zároveň i ztělesněním 
lidskosti, která ve studentově životě 
zaujímá nedocenitelnou roli. Takže 

ačkoliv je profesor na jedné straně ne-
napravitelným terorizujícím hulvátem, 
je zároveň i studentovým „druhým tá-
tou.“    
                                                          
 2. 7. Může si vyžádat pomoc vyuču-
jícího (zejména v konzultačních hodi-
nách) v případě, že neporozuměl uči-
vu nebo potřebuje doplnit své znalosti 
v případech dlouhodobých absencí.
Poznámka: Student tím získává jedi-
nečnou možnost rozšiřovat svůj studij-
ní potenciál pomocí nejoriginálnější 
encyklopedie, jakou profesorův mozek 
nabízí.

2. 8. Na zvláštní péči v odůvodněných 
případech (v případě jakéhokoliv dru-
hu onemocnění, zdravotního postiže-
ní, v případě mimořádných schopností 
a talentu).
Poznámka: Studentům, kteří mají ra-
dikální problém s močovým měchý-
řem je proto povoleno nosit vlastní 
dezinfikovaný nočník, ovšem pouze po 
předložení platného lékařského dopo-
ručení a důvěrné konzultaci s třídním 
učitelem.

2. 9. Na život a práci ve zdravém ži-
votním prostředí (mimo jiné využívá-
ní školního hřiště, kurzy, sobotní akce 
pořádané školou atp.).
Poznámka: Zejména záchodová hygi-
ena by měla být alespoň natolik dosta-
čující, aby na toaletách bylo možné 
vydržet minimálně třicet pět minut, 
což je průměrná doba velké písemné 
práce.

2. 10. Na zachování zásad duševní hy-
gieny (mimo jiné psaní pouze jedné 
velké písemné práce v průběhu vyu-
čovacího dne; velkou písemnou prací 
rozumíme rozsah učiva za více než 2 
měsíce, délka zpracování více než 30 
minut).
Poznámka: U muslimských studentů 
je škola povinna zaručit patnáctimi-
nutovou modlící přestávku a zajistit 
prostory pro náboženské účely. Dopo-
ručuje se proto do každé třídy koupit 
koberec o rozměrech 30 na 60 cm na 
žáka.

Krizový řád gymnázia
aneb co by měli všichni studenti znát

3. Studentům je zakázáno
3. 1. V době vyučování (tedy i o pře-
stávkách) a akcí organizovaných ško-
lou opouštět budovu školy, případně 
mimoškolní pracoviště bez souhlasu 
vyučujícího, nebo pedagogického do-
zoru. 
Poznámka: Výjimku tvoří ovšem kri-
zové případy. Např. v okamžiku, kdy 
škola hoří a všichni ze zmíněného pe-
dagogického dozoru již utonuli, se do-
poručuje ze školy spíše odejít. Nicmé-
ně se považuje za nutné, aby studenti 
projevili snahu o optání se všech mož-
ných žijících profesorů, kteří by ještě 
mohli být schopni jasné odpovědi, zda 
je skutečně nutné ústav opustit. 
3. 2. Poškozovat jakýmkoliv způso-
bem školní majetek. V případě zavi-
něného poškození student uhradí způ-
sobenou škodu. 
Poznámka: Jestliže student není scho-
pen uhradit poškození na místě, obdr-
ží od vedení školy složenku. V tomto 
případě je povinen uhradit do tří dnů 
manipulační poplatek 30 Kč (studenti 
s Isic kartou 28 Kč, dislektici a disgra-
fici 24 Kč a pokladníci 26 hodin veřej-

ně prospěšných prací).
3. 3. Vyklánět se a vyhazovat cokoliv 
z oken. Otevírat okna bez souhlasu 
vyučujícího. 
Poznámka: (viz. čl. 4.1.) Ovšem pouze 
v případě, že hlavním vchodem školy 
již nelze bez uhynutí projít. Je tedy 
nutné otevřít okno a i za cenu vyso-
kého rizika vyskočit. Před skokem se 
však všem studentům radí nejprve za-
volat na linku 150. Avšak mobilního 
telefonu ať užijí raději až po konci vy-
učovací hodiny. (viz. čl. 3.8.)
3. 5. Kouřit v prostorách školy. Je 
tolerováno kouření studentů starších 
osmnácti let ve vyhrazeném prostoru 
na dvoře školy. 
Poznámka: Plnoletí studenti smějí 
kouřit pouze cigarety označené varov-
nými nápisy (např. Kouření podporuje 
vznik akné), což vede kuřáky k hlubo-
kému zamyšlení.
3. 6. Ve škole i při činnostech organi-
zovaných školou distribuovat, přinášet 
a požívat alkoholické nápoje, drogy a 
jiné zdraví škodlivé látky, například 
produkty ze  školní jídelny apod..
3. 7. Nosit do školy věci ohrožující 

zdraví a život, nosit či vodit zvířata. 
Poznámka: Student je tedy povinen 
svoje zvířecí spolužáky vozit, nejlépe 
na invalidním vozíku , který vyhovuje 
představám o zvláštní péči. (viz. čl. 
2.8.)
3. 8. Používat mobilní telefony, v době 
výuky (musí být vypnuty). 
3. 9. Bez svolení vyučujícího připojo-
vat přístroje k elektrické síti a praco-
vat s nimi, například nabíjet zdroje do 
vlastních elektrických zařízení. 
Poznámka: Výjimku tvoří pouze pře-
nosná mikrovlnná trouba, která pod-
poruje studentův sociální rozvoj podle 
čl. 2.3. .

Dodatek:
Pokud student jeví známky opilosti 
nebo omámení, bude vykázán z výuky 
a předán zákonnému zástupci, popří-
padě lékaři. Pokud však již není scho-
pen odejít, bude lépe odnést jej a po-
sléze předat zákonným zástupcům. 

Michal Ježek

Příběhy barbara Colena 1
Barbar Colen a muž v kostkovaných kalhotách

Aktuality Aktuality
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Adapťák
1.A

17.9.2005 – na tento den se všichni 
prváci netrpělivě těšili. Byl to den 
odjezdu na čtyřdenní adaptační kurz.
Sotva jsme dorazili na místo, přijali 
nás pracovníci agentury S.T.A.N 
(Special Team for Adventure in Natu-
re), u které letos pedagogové adapťák 
objednali. Každá třída dostala svého 
vedoucího (vesměs mladí lidé, sym-
patičtí a plní energie) a měla vlastní 
program, který se občas prolínal. Ve-
čer jsme měli vždy program společný, 
v jídelně s našimi kantory.
Ani jsme se nestačili rozkoukat a už 
jsme každý třímali v ruce paintballo-
vou zbraň, krčili se v lese a kolem uší 
nám hvízdali barevné kuličky. Když 
už jsme u té střelby, v těchto čtyřech 
dnech nás postupně čekala i střelba ze 
vzduchovky, huntera (to je vzdu-

chovka větší ráže a hlavně s optikou), 
luku, kuše a samozřejmě jsme zkusili 
i airsoft.
A abychom si pořád nevyjadřovali 
svou lásku jen se slovy „Seš mrtvej!“ 
a „Chcípni!“, agentura nás nepřipra-
vila ani o lezení po cvičné horolezec-
ké stěně a kaskadérství na nízkých 
lanech (to je speciální dráha, na 
kterou je třeba mít povolení k jejímu 
provozu a školený personál). Tak 
třetí den už byla náplň trochu méně 
adrenalinová, čekala na nás totiž 
přednáška o prevenci proti drogám 
(kde jsme se mimo jiné dozvěděli i 
skvělé recepty =o). Další program 
byly psychologické hry. Různě jsem 
se ošahávali, koukali si do očí a 
chodili proti sobě, docela úchylný… 
Pak jsme zkoušeli relaxovat s nějakou 

speciální hudbou, ale leželi jsme 
přitom na podlaze, která byla studená 
jako led, namačkaní jak sardinky v 
krabičce a v tom se fakt relaxovat 
nedá… Ani se speciální hudbou!
Poslední večer byla diskotéka a 
karaoke show, která bohužel sežrala 
většinu času, takže jsme si ani moc 
nezatančili!
Čtvrtý den ráno jsme si balili věci a 
žádný organizovaný program už ne-
byl, jen se čekalo na oběd, po kterém 
se odjíždělo. Kdo chtěl, mohl si ještě 
oběhnout atrakce, které se mu líbily 
a kolem 14 h se odjíždělo domů. 
Adapťák se mi moc líbil a myslím že 
i docela spolehlivě splnil svůj účel, 
totiž abychom se poznali.

Jáchym Pospíšil (1.A)

Skupinové adaptační soustředění
(Pro srovnání přidáváme i vzpomínku na loňský adaptační kurs z pera studenta 2.C Michala Malého. Redakce)

Náš adaptační kurz začal 19.9. léta 
Páně 2005 zhruba v 8 hodin. Právě 
v tomto čase se 1.A, 1.B a konečně 
i 1.C naskládaly do tří autobusů, je-
jichž cílem bylo Benecko. Zhruba po 
třech hodinách cesty jsme dorazili na 
skoro horskou chatu Alfonska. 
Podle zběžné prohlídky nebyla vyba-
vena špatně, dokonce i na volejbalové 
hřiště se našlo místo. 
Úvod kurzu začal hezky. Na navigač-
ní procházku s p. prof. Hlavsou asi 
jen tak nezapomenu. Hezkou asfalt-
ku, po níž se dalo dojít k jakýmsi ru-
nám hradu, totiž vystřídal hustý trnitý 
porost, vysoká tráva a příkré svahy. 
K cíli jsme dorazili kvůli „zkratce“ a 
našemu nemalému fyzickému úsilí(o-
bávám se, že hlavně kvůli němu) se 
značným předstihem. Naše obavy z 
možného zabloudění se ukázaly jako 
neopodstatněné, neboť jak řekl prof. 
Hlavsa, správný navigátor mapu ne-
potřebuje(stačí se zeptat místních lidí 
na cestu).
Zpestřením odpoledne se stal volej-
balový turnaj. O výsledcích se nehod-
lám nijak rozepisovat, vůbec na nich 
nezáleželo a hlavně si je nepamatuji. 
Výroba triček byla ještě o něco zá-

bavnější. Kvůli našim nulovým zna-
lostem chemie naše mozky nezatěžo-
valy otázky typu „o jakou reakci jde 
v případě slučování SAVA a mokrého 
barviva?“ a my se mohli věnovat jen 
a pouze své kreativní činnosti.
Druhý den panovalo nádherné počasí. 
Pršelo, viditelnost 4,5 metru, teplota 
283,15K. Uchýlili jsme se do jídelny, 
kde jsme se snažili formou her zapa-
matovat si jména svých spolustuden-
tů. Někomu se to dost možná i poved-
lo, já si nepamatoval nic. Nakonec se 
vyjasnilo. Dokonce se venku i trochu 
oteplilo, takže bylo možné chatu 
opustit. A opět jsme hráli hry za úče-
lem seznamování.
Například hry typu „tref míčem strom 
se zavázanýma očima“ nebo „bez po-
užití očí rozpoznej následující před-
měty.“ Ne, proč zrovna mně příslušela 
ta čest(a tí pádem i odpovědnost) pro-
vést naše družstvo slalomem stromů, 
kde si každý mohl přivodit smrtelné 
zranění o kmen, větev či kořen, nikdy 
nepochopím.
Zdaleka nejzábavnější byla noc. Se 
zavázaným očima (viděl pouze jeden 
člen hada) jsme odešli do hlubokých 
lesů. Jen jednou za celou cestu jsem 

Křídla naděje

Pod křídla naděje
ukrývám svůj žal,
nikdo se nesměje,
mlčí celý sál.

Utíkám do kouta,
zakrývám tvář,
v očích prázdnota
a nikde svatozář.

Hledám slova,
tajná přání,
opakovat zas a znova,
němota mi brání.

Všude kolem plno lidí,
přesto sama jsem,
oni všichni mě teď vidí,
jak chodím tam a sem.

Jejich pohledy jsou čím dál blíž,
já nervózní začínám být,
no tak, padejte, jděte pryč,
toužím se někam skrýt.

V tom má křídla naděje
ukryjí můj žal,
v sále hrobové ticho je,
jakoby každý z nich se bál.

Dominika Králová

se odvážil sundat z levého oka šátek a 
spatřiv tu strašlivou temnotu a hluboký 
příkop asi 15 cm ode mě raději jsem si 
ho rychle nasadil zpět. Také poslední 
den se skutečně vyvedl. Optimisticky 
jsem se vyzbrojil pouze mikinou, oče-
kávaje teplé počasí. Ještě při výstupu 
na jakýsi kopec se zdálo, že počasí 
nebude tak zlé. Ovšem na kopci se 
začala situace radikálně měnit. Začal 
foukat silný studený vítr a z nebe se 
začaly snášet první větší kapky deště. 

Ty se zanedlouho změnily s souvislé 
vodní sloupce a legrace začala. Celé 
tato nádherná scenérie mi evokovala 
vzpomínky na přísloví zmoklý jako 
slepice, což by náš doprovodný profe-
sorský sbor přeložil na „vodou nasák-
lý jako pták, chovaný k produkci masa 
a vajec“.
Promáčená přísloví přetransformo-
vaná do této podoby testovala výkon 
našich mozkoven celou cestu z kopce 
dolů. Po dosažení cíle cesty, Jilemni-

ce, se většina účastníků výletu vydala 
hledat úkryt v cukrárnách, kavárnách 
a hospodách. Někteří sice poctivě 
sháněli informace o čemsi, protože 
TO byl v Jilemnici náš primární úkol. 
Několik dobrodinců nakonec získané 
informace rozšířilo po zbytku skupi-
ny, což bylo hrozně fajn. Zbytek kurzu 
proběhl v pohodě (nečekaně), takže si 
z něj všichni určitě odvezli pěkné zá-
žitky.

Michal Malý

Toulky Prahou
     Ačkoli se to nezdá, 22. října 05 
proběhl již 19. ročník legendárních 
Toulek Prahou .
   Vzhledem k tomu, že tradiční lite-
rárně historické soutěži předcházela 
rozsáhlá mediální kampaň, byl počet 
účastníků tradičně vysoký. Samot-
ná kvalita soutěže pak určitě splnila 
všechna očekávání, za což můžeme 
vděčit i pěknému počasí, na rozdíl od 
předešlého ročníku.
    Do velkolepé sobotní akce, jedineč-
né svým zábavně-vzdělávacím cha-
rakterem, se přihlásilo celkem třináct 
týmů, přičemž nechybělo ani družstvo 
profesorského sboru. Všechny týmy 
opět „šokovaly“ originálními názvy a 
pokřiky, což taktéž přispělo ke všeo-
becně veselé atmosféře.    
    Po krátkém úvodním ceremoniálu, 
v 10 hodin ráno, začal tuhý, ale čestný 
boj, s tradiční motivací lákavých cen. 
A že to bude boj nelehký, naznačil už 
první z dlouhé řady úkolů, které pilní 
organizátoři pro letošní tuláky připra-
vili.
   Jeho smyslem bylo najít devět čí-
selných tabulek, poschovávaných v 
areálu školního hřiště, složit z nich 
tzv. Sudoku a vyfasovat tak první ze 
tří listů s hodnocenými úkoly.

   Je třeba říci, že všechny týmy, ně-
které ještě spící, obtížné hledání neod-
radilo a úspěšně ho zvládly. Čas, zatí-
žený dvouhodinovým limitem, ovšem 
běžel neúprosně rychle.
   Stejně tomu bylo i na lávce železnič-
ního mostu, po němž se vzápětí všich-
ni vydali k smíchovskému břehu. Byla 
to věru strastiplná cesta, která lecko-
mu určitě pořádně pocuchala nervy. 
No uznejte, že spočítat 1701 prken 
tvořících dřevěnou lávku a počáteční 
schodiště, nespadnout při tom (zvláš-
tě když kolem vás co chvíli projedou 
české dráhy) a ještě se pokochat po-
hledem na historické město či závodní 
plachetnice je vskutku čin hodný ob-
divu.
    Soutěžící se dále utkávali svými vě-
domostmi a orientačními schopnostmi 
v mnoha pražských ulicích.
     V oblasti Smíchova plnily týmy 
úkoly na vlakovém nádraží a v okolí 
známého Smíchovského pivovaru. A 
musím říci, že především myšlenkou 
zlatavého moku nabyl vzdělávací cha-
rakter obdivuhodných rozměrů. 
    Další Toulky vedly k Andělu a právě 
zde, v Plzeňském restaurantu, vynikl 
básnický talent mnohých z nás. Soutě-
žící zde dostali za úkol složit básničky 

na konkrétní položky z jídelního líst-
ku a zejména profesorské družstvo (05 
samy) si vedlo náramně tvořivě.
    Na své si přišly posléze i hlavy ma-
tematické v úkolu, jehož řešení vyply-
nulo ze soustavy rovnic.
  Poslední soutěžní list se skrýval po-
blíž Švandova divadla. Zde za pomoci 
přívětivé barmanky dospělo bádání ke 
zdárnému konci a pak už hurá zpátky 
na základnu, do kabinetu tělocviku.
   Nutno dodat, že družstvo profesorů 
si vedlo po celou dobu velice zdárně a 
i přes velkou rivalitu bojovalo čestně. 
Nakonec po zásluze vyhrálo s násko-
kem 2,5 bodů před druhým Slizkým 
jetelem (II.C) a třetími Chvostovci 
(III.A).
   A co na závěr?
  Určitě se sluší poděkovat organizáto-
rům za kvalitní soutěž, svatému Petru 
za pěkné počasí a pozvat všechny na 
příští ročník, který bude slavit kulaté 
narozeniny.
   A na úplný konec ještě zmínka o 
cenách. Byly sladké a tučné a všem 
určitě zaslouženě chutnaly. Jen mně 
bylo po snídani s buřty na pivě trochu 
špatně.

Michal Ježek
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Slovní hrátky
aneb to nejlepší z intelektuální smršti

Tato rubrika podává stručný přehled 
o intelektuální smršti zaznamenané 
na našem gymnáziu v jednotlivých 
vyučovacích jednotkách.
 Její funkce je především zábavná, 
nicméně v ní můžete nalézt i hlubší 
smysl apelující na nápaditost 
a originalitu studentů. Týká se 
samozřejmě taktéž profesorů, kteří 
hrají velice důležitou roli nejen jako 
předpoklad pro studentovu tvořivou 
činnost.
 Obsahuje četné přeřeky, přebrepty, 
mnohé zajímavé fkonverzace, ale 
i výchovné citáty a užitečné rady 
zpracovávající základní filozofické 
otázky a řadu dalších ať už sociálně 
patologických či jiných jevů.
 A protože botičské slovní hrátky jsou 
tu pro všechny, pište a zaznamenávejte 
pro příští generace vše, co stojí za 
trochu legrace.
 Vaše produkty zasílejte na e-mailovou 
adresu  misa.jezek@atlas.cz.

prof. Hl.: Co řekl Caesar před smrtí?
student: Au to bolí.

prof. Čm.: Studente, co myslíte .. v 
jaké nadmořské výšce se nachází váš 
byt?
student: Ve druhém patře. 

prof. Hl.: Ve čtyřiceti začal mít 
Muhammad vidění…
student: To měl ze sluníčka.

 Temperamentní ženské pohlaví

prof. Šm.: Kde máte kořen, Danieli?

prof. Šm.: Já jsem ještě neskončila, 
tak se zatím nevzrušujte!

prof. Hl.: Jindřich VIII. – kudy šel, 
tudy plodil.

prof. Šm.: Jak tak koukám, hoši se 
nevzrušujou...
student: Měli bysme?
prof. Šm.: No... měli!

Jak vznikla hudba...

prof. Ha, N: Tak Michale, řekni 
nám něco o hudbě v pravěku.
student: No.., tak oni vlastně 
třeba vzali ňáký klacky, mlátili 
tim o sebe a mysleli si, že je to 
hudba.
 
 A ještě několik praktických 
citátů 

„Pravá ruka je ta, co na 
ní máš palec vlevo.“  
(prof. Markalous)

„Když se jdete vyčůrat, tak 
se jdete vyčůrat a taky 
neprovádíte močení.“  
(prof. Markalous)

„Když někdo sedí na 
záchodě, taky se 
neříká, že probíhá 
kálení..“  (prof. 
Markalous)

„Chozením deformujete 
svá bedra!“ (prof. 
Šmejkalová)

prof. Hl.: Horní města jsou ta, 
kde se těží. Co se těžilo v této 
době?
student: Uran.

prof. Šm.: Jak se řeší 
kvadratické rovnice?
studenti: Přes Nováky. 
(inteligentní studenti v první 
lavici)

Jak poznáte kozu...
Prof. Vd.: Žádná koza nedělá 
(jenom) mé!
Koza obecná dělá méé .. éé… 
mééé .. éé (řečeno s patřičnou 
zvučností)

Sociálně patologické jevy jsou 
stále vděčné téma...

prof. Jn.: Jaký je hlavní smysl 
vašeho života?
student: Mít kamenný játra.

Kapky deště

Kapky deště v různé tvary
mění se mi před očima
Jako kdyby malovaly,
že je všechno moje vina

Plachta stanu prohýbá se
pod těžkými hektolitry
Odkud z lesa střídmý hlásek
nadává na priority

V horečce zápasím
s temným myšlením,
tížím jej závažím,
tížím jej trápením...

Blanka Pechačová

Dlaň

Kanálky všelijak zprohýbané
končí a začínají, kde se jim zachce
tisíckrát znesvěceny, tisíckrát milované
usínají, vstávají, když zpívají hořce

Rýhy omámené tlakem všedního svátku
pláčou pod ostřím nože a smějí se vedrem
milují, nenávidí šrámy na památku
Umírají s nocí, ale oživují přes den

Budoucnost i pozdrav,
podávání potrav
skryty na dlani

Vítr jí přemítá
s radostí zametá
listí po stráni

Blanka Pechačová

Prolog

Má-li ježek čtyři nohy,
Proč má kozel, proč má rohy. 

Slunce

Život dává, život bere
Když mě spálí, tak mě sere.

Martin Kozel

Student přijde po ranní kocovině:
student: Mně je špatně pane 
profesore.
prof. Ší.: A pijete hodně Zbyňku?
student: Pijůů...

prof. Ší.: Jaká že to je rostlina? Před 
chvílí jsme ji slyšeli i v rozhlase...
student: Tráva?
prof. Ší.: Ano, je to konopí...
Krátce před tímto dialogem se z 
gymnaziálního rozhlasu neslo jakési 
prohlášení ohledně drog na školách

student: Koukám, že máte začínající 
pivní mozůlek, pane profesore...
prof. Vd.: Vy si koledujete, Michale.
student: Nic si z toho nedělejte, mě to 
taky čeká. To čeká všechny...

A ještě seznam nejoblíbenějších slov 
a úsloví:

• defekace =(kálení) 
• kálení =(defekace, od slova 

fekal; doslovný překlad - 
odhovnění) 

• spolustudent 
• byl porozen 
• neduživý chlapec 
• Humulus lupulus- (žatecký 

chmel) 
• frenetický jásot fanoušků 
• dedukovat 
• vyprocházet psa 
• vyoknění =(defenestrace) 
• palimcesty 
• diletant 
• vačice 

Rozjímání při hodině angličtiny:

Student A: Ty jo, ještě, že je už konec 
roku. Já nechápu, jak jsem to mohl 
těch devět měsíců vydržet. Pořád to 
samý...
Student B: Vždyť jo. To je jak 
těhotenství.

Studenti při hodině matematiky:
prof.:Jak se řešej nerovnice?
Student B: Blbě.

Také trocha vulgarity:
Prof. Vd.: Dneska je čtrnáctýho?... Je 
dneska čtrnáctýho?
student: Jo, vole.

Laboratorní cvičení:
Prof. Šm.: Nejprve vám musím 
přečíst nový Laboratorní řád...
...v prvním ročníku vám ještě 
nehrozilo nic, ve druhém vám hrozí 
popálení, ve třeťáku bude hrozit 
úder elektrickým proudem, no a ve 
čtvrťáku už laborky raději nejsou. 
(jistý student poznamenal cosi o 
ozáření, ale jeho poznámka zůstala 
bez povšimnutí) 

Co je to humus?
prof. Šm.: No to jsou vlastně mrtvoly. 
Na hřbitově je taky hodně humusu...

Ranní dialog:
prof. Vd.: Honzo, vy nedáváte bacha.
student: Já ještě spim.
prof. Vd.: Já taky.
Názorná ukázka toho, jak profesor 
v tom nechtěl nechat studenta 
samotného...

V jednoduchosti je originalita:
prof. Šm.: Jak jste přišel na těch šest 
centimetrů?
student: Intuice.

O vodě
prof. Jn.: Jaký je mluvnický význam 
slova voda? Student: H2O.

O jídle
prof. Šm.: Ještě jednou budete při 
hodině jíst, tak to zabalim a sním to 
sama.
studenti: Tak to si budeme na každou 
hodinu nosit jednu pixlu navíc.

O ztracené písemce či o něčem jiném 
…
studentka: Já jsem to nedostala.
prof. Ší.: Cože?! Bože! (řečeno s 
otcovským údivem)

Vysvětlivky zkratek: Hl-prof. Hlistová, 
Čm- prof. Čambal, Šm- prof. 
Šmejkalová, Ha- prof. N. Halamová, 
Vd- prof. Vondra, Jn- prof. Janoušková, 
Ší- prof. Šíma

Michal Ježek

Oči

Mnoho lidí zkoušelo už zmapovat si svět.
Někomu se to povedlo, jinému zas ne.
Někteří ztratili sebevědomí hned na začátku a zamí-
řili kamsi …

Můj svět je však malý, napohled.
Vlastně jsou dva, oba stejné.
Ale je tak jiný.!

S žádnou mapou bys tu neobstál. Ne.
Ani střelku určující směr si neber.
Můj svět nehledej. Nenašel bys.

Zná ho jen ona. Někdy šťastně,
jindy zase příkře dívá se skrz něj.
Občas i na mě, jakoby znala všechno …
Ten svět nehledej. Zná ho jen ona.

A jako každý den, krok za krokem,
padá o dům dál zahalený v sametu,
tak i její víčka někdy spí.

To když je nemocná …

Čas od času tak spává. Až máš pocit,
že ti tvůj svět umírá.

Přitom ale jenom sní. Ano s ní.
s ní je tvůj svět.
Někdy zlý, až skomíráš.

Pak dostaneš chuť probudit jej. 
Zastavit ten ďas. Ale spí dál, zas a zas.
Nebo že by nechtěla?

Nač plakat, když každou slzu 
následuje další, zbytečná.
Ale přece, jak může být tak netečná?

Můj svět nehledej.
Nenašel bys jej  –  zná ho jen ona.

Michal Ježek
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Šokující zprávy z Botiče
syndrom falešných jmen

Naše gymnázium sužuje nová patá-
lie. Jedná se o tzv. Syndrom falešných 
jmen (SFJ) projevující se při hodinách 
vedených posluchači či suplujícími 
profesory.

Studenti, využívající své anonymi-
ty, se záměrně zaopatřují jmenovkami 
s falešnými a často komickými jmény. 
Demoralizují tak častokrát celé vyu-
čovací jednotky a psychicky deptají 
snaživé profesory.

Jak uvedl v rozhovoru pro B-kom-
plex jeden z obviněných: „ SFJ je 
geniální.“ Toto prohlášení nás vedlo 
k dalšímu bádání a dedukci překvapi-
vých závěrů. Výsledky totiž prokázaly 
vysoce inteligentní virus, postihující 
studenty prestižních gymnázií mezi 

patnáctým a osmnáctým rokem živo-
ta.

Šíření probíhá velice primitivně a 
spontánně. Stačí prý přijít s infikova-
ným do očního kontaktu. Nově na-
kažený se pak začne děsivě smát při 
představě, že právě viděl Ruprechta, 
Serváce, Vladivoje či Dušana.

Někteří vědátoři tvrdí, že zmíně-
ný syndrom vzniká v důsledku příliš 
drsného pubertálního vývoje a je tedy 
čistě psychického rázu. Jiní dokonce 
vidí příčinu v neukojených předsta-
vách z raného dětství a podobně jako 
Sigmund Freud hledají v celé zapekli-
té záležitosti sebemenší sexuální pod-
text.

Je však jisté, že SFJ postihuje zásad-

ně chlapce. Proč, to zatím nikdo neví.
Protože žádná protilátka ještě ne-

byla nalezena, doporučujeme chránit 
se před záhadným virem slunečními 
brýlemi či jinými neočnicovými skly 
s viditelnou nálepkou v podobě nápisu 
„SFJ.“ Účinnost je pak stejná jako u 
dálniční známky v případě silniční po-
licie. Nechají vás většinou být.

Ochranné samolepící štítky můžete 
zakoupit na ministerstvu školství či ve 
vaší lékárně.

Michal Ježek

Kde je domov můj
Jak je všem známo, sociálně-ekono-
mické vyhlídky na Ukrajině nejsou 
vůbec přitažlivé a proto miliony obča-
nů Ukrajiny odešly do ciziny za lepší-
mi příležitostmi. I moje rodina se pře-
stěhovala do ČR před devíti lety. A jak 
tak koukám na poslední události, které 
se odehrály na Ukrajině, zůstaneme v 
ČR nejspíše napořád.
Hned po příjezdu jsem nastoupil do 
ruské školy. Ale protože o dva roky 
později se rodiče pevně rozhodli pro 
Českou republiku, dali mě do české 
školy, kde jsem již sedmý rok.
Za tu dobu se mi vyvolal obraz Če-
chů, jako národa se spoustou starých 
dobrých tradicí. Měl jsem spoustu pří-
ležitostí se přesvědčit, jak jsou Češi 
přívětiví. Z historie jsem poznal, že 
Češi byli vždy obětaví a odvážní, ale 
každopádně nejsou národem hrdinů. 
Čechům chybí národní sebeuvědomě-
ní, které by mělo trvat pořád a neustá-
le, a ne pouze v ten týden, kdy se hraje 
mistrovství v hokeji.
K mému překvapivému zjištění jsou 
Češi stejní „vožralové“ jako my.
Rozdíl spočívá jen v tom, že Češi se 

namažou pivem „blejou“, ale my z 
Východu do sebe lejeme samohonku a 
pak následuje rvačka. Budete se mnou 
souhlasit, že Češi tráví značnou část 
svého času v hospodě, u pivka. A to 
pivo dělá Čechy světovými.
A čeština se mi z počátku jevila jako 
divný jazyk: nejdřív se zdá, že mů-
žeš rozumět všemu, pak pochopíš, 
že nerozumíš nic. Po sedmi letech 
mluvení sice rozumím skoro všemu, 
ale ne všechno dokážu správně vyjá-
dřit. Čeština se mi jeví jako směsice 
německých, ruských a polských slov 
obohacených o diakritiku, která je ne-
ustálým kamenem úrazu při diktátech. 
Občas mě bolí hlava z těch kroužků a 
hlásek.
Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem v 
Čechách nezažil ani jednu nepříjem-
nost. Takových bylo! Protože jsem 
vychován v ruském duchu, ne vždy 
musím dosáhnout shody se svým čes-
kým okolím. A vůbec, naše komunis-
tická minulost nemůže vzbuzovat pří-
liš velkou přízeň k Rusku. Však pevně 
věřím, že je to jen otázkou času, kdy 
symboly jako je „68“ zůstanou pou-

hým pojmem v učebnicích dějepisu. 
Ostatně Češi jsou národ tolerantní 
a nepěstují šovinismus. Za poslední 
čtyři roky se mi ani jednou nestalo, 
že bych se stal terčem antiruských 
postojů. Je to dáno především vyspě-
lostí české společnosti, která dosáhla 
vysokých morálních hodnot. Ne, to 
není prázdná  lichotka, ale skutečnost, 
k níž jsem  dospěl na základě vlastní 
zkušenosti.
Však nejnepříjemnější zážitky jsem si 
odnesl při vyřizování víza na cizinec-
ké policii. Tam jsem se musel jako do-
bytek celé dny přetlačovat se stovka-
mi dalších lidí a čekat. A to se opakuje 
rok co rok, aniž by česká vláda pod-
nikla nějaké kroky k zvětšení kapacit 
cizinecké policie. Sice nevím jak teď, 
ale neochota vlády změnit situaci k 
lepšímu je námi cizinci interpretována 
jako krajní neúcta našeho národa.
Přesto všechno hodnotím svůj pobyt 
v České republice rozhodně kladně. 
Domnívám se, že podobného názoru 
je většina přistěhovalců z post sovět-
ského prostranství. 

Oleg Shenshyn

Fyzikální zážitek
Můj úžasný zážitek z prázdnin mi 

opět v praxi ukázal, jak lze neinerciální 
systémy využívat k  lidské zábavě. 
Ať už pouťová „centrifuga“, horská 
dráha nebo jiné atrakce, ve všech 
se využívá odstředivých a dalších 
sil, působících na pasažéra, oběť 
zábavního průmyslu. Já si letos na 
zahraniční dovolené u moře vyzkoušel 
jízdu na tzv. „banánu“. „Banán“ je 
těleso tvarem skutečně připomínající 
banán, dlouhé asi 6 metrů, vybavené 
osmi držadly a napuštěné nějakým 
plynem, aby plavalo na vodě. Pokud 
se přiváže za motorový člun, není 
pro „banán“ problém dosáhnout třeba 
čtyřicetikilometrové rychlosti. 

Vyzbrojen znalostmi o neinerciálních 
systémech jsem usedl na „banán“, 
připraven na všechno. Když výkonný 
motor Yamaha V6 150 na motorovém 

člunu uvedl celou soustavu do 
rovnoměrného přímočarého pohybu 
nízkou rychlostí, říkal jsem si, jestli 
těch 10€ není za takovou trapnou 
projížďku trochu moc. Mé obavy o 
v přepočtu 150 korun se rozplynuly 
v momentě, kdy mě jakási síla hodila 
vzad a „banán“ nadskočil. Aha, 
setrvačná síla FS, vzniká při zrychlení 
a má opačný směr než je směr, kterým 
působí síla vyvolávající zrychlení. 
Setrvačné síle se naštěstí nepodařilo 
dostat mě tělo do rovnovážné polohy 
vratké a já nespadl z „banánu“ do 
moře. Zajímavé také bylo sledovat 
střídavé působení síly vln, které 
„banán“ vyhazovaly do výšky, a 
síly tíhové, která jím naopak vždy 
praštila o mořskou hladinu. Napadlo 
mě, co téhle fyzikální lekci asi říká 
můj žaludek. Prudká změna směru 

„banánu“ mě vytrhla z úvah o mých 
vnitřnostech a přinutila mě vyrovnávat 
přesunem těžiště své tělesné schránky 
působení odstředivé síly. 

Celá projížďka trvala asi 10 minut a 
já si při ní oživil snad všechny znalosti 
z fyziky, které jsem se v 1. ročníku 
gymnaziálního studia dozvěděl. Jak se 
liší pohyb zrychlený od rovnoměrně 
přímočarého, jaké síly působí 
v neinerciálních systémech a jak jsou 
důležité znalosti o momentu síly při 
vyrovnávání náklonu. Nakonec i něco 
o hustotách těles jsem si zopakoval, 
neboť hustota mé záchranné vesty 
byla nepochybně podstatně menší 
než hustota mořské vody, protože mě 
dokázala udržet nad hladinou, i když 
se „banán“ nakonec převrhl.

Michal Malý

Příběhy barbara Colena 2
Barbar Colen a tlustý pán
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Sonet 
(každý den po ránu)

Velmi tvrdě přemýšlel jsem každý den k ránu,
jak nedostat od loupežníka ránu.
Přemýšlel jsem, ale nemám ani páru,
když ho dneska potkám, dám mu prostě škváru.

Velmi tvrdě přemýšlel jsem každý den,
jak při poslouchání této básně nenudit se jen.
Přidat verš, či ubrat sloku zní fakt skvěle,
Aby mě však posluchači neposlali do ... pryč.

Když budu mluvit jak vůl,
vezmou na mě monstr hůl,
Ze mě pak zbude půl,
a to by nebylo cool.

Teď se konečně s koncem poperu,
Nebo ne, nejspíš se vám na to ... vykašlu.

Martin Kozel

Lidovky

Když biologii učit jsem se začal,
Mléčnou Fidorku jsem načal,
Když jsem byl v půlce fidorky,
Začal jsem číst lidovky,
Když mám špatné svědomí,
Nikdo se to nedoví
Když však z testu dostanu pět,
Realita se vrátí zpět
Když na další test jsem se začal učit,
A sám sebe trýznit, mučit,
Otevřel jsem mléčnou Fidorku.

Martin Kozel

Kulička

Jede jede kulička,
Jede jede z kopečka,
Není není kulatá,
Přijde pro ni zubatá.

Martin Kozel

Dojem z noci

Ručičky daly si půlnoční polibek,
do rána zbývá půl ciferníku
a nespočet stránek.
Tak zásluhou plodů kávovníku
potlačuju spánek,
jenž vkrádá se sem po schodech.

Budu mít zítra kruhy pod očima,
znamení těch, co dlouho bdí, 
pro svoje příliš živé snění,
těch, kteří usnout nemohli.

A budu ráno neskutečně líná
vychutnávat si rozednění.

Sebelítostná

Zima, že slzy zamrzají,
tak neskutečně hořce je mi,
když slova,co jiní postrádají
mě bezohledně sráží k zemi.

Mě bezohledně k zemi srazí
a do duše mě bijí holí
ta slova, která jiným schází,
od Tebe jenom bolí, bolí.

Amylosa

Smysl života
Hodně často teď přemýšlím nad ži-

votem a hlavně nad smyslem života. 
Bojují ve mně dvě úplně odlišná Já. Je 
to jako Dobro a Zlo. Jedno se učí od 
druhého, obě si myslí, že mají prav-
du, ale ani jedno z nich nemůže nikdy 
zvítězit. Je to neustálý boj vyrovna-
ných sil opačných hodnot. Nekončící 
boj, ve kterém každá vítězí jen proto, 
aby ji vzápětí ta druhá mohla porazit. 
Jedno, to lepší, klidnější, moudřejší, 
tvrdí, že jsme tady za naplněním něja-
kého poslání, že každý má na starosti 
nějaký úděl. Učit děti, rozmlouvat s 
bohy, komponovat hudbu, jen ji po-
slouchat, vyrábět zbraně, psát knihy, 
starat se o zahrádku, zabíjet, řídit 
tramvaj, vymýšlet absurdní věci, vést 
velké podniky, vytvářet nové postupy 
či technologie, řídit rodinnou firmu, 
chodit parkem a poslouchat přírodu, 

venčit psa a potěšit tak několik rato-
lestí, pracovat v pekárně a usmívat se 
na příchozí, poslouchat melodie lidí, 
pomáhat slabším, prodávat drogy, 
adoptovat děti z Afriky.. Tohle Já věří 
v krásný den, protože vždycky může 
být hůř. A když už je to hodně špatné, 
je okolo tma, že už neví, jak dál, tak 
stejně brzy vysvitne světlo a začne se 
živit dosud trvajícím neštěstím. Vyros-
te pak v obrovské, zářící, uklidňující a 
teplo dávající světlo uvnitř, které ale 
zase začne slábnout, jakmile usne na 
vavřínech a nebude si vážit toho, co 
má. Věří v reinkarnaci, která vrací 
lidi, kteří odešli moc brzy a lidi, bez 
kterých to není ono, věří v neustálý 
koloběh věcí, času a prostoru. Věří v 
lidi, v sebe, v přírodu a její zákony, 
věří „one love“ = život v jednotě ne-
hledě na kulturu, vyznání, přesvědčení 

a původ.. Věří v agapé, všepohlcující 
lásku, která pohlcuje vše včetně nás, v 
lepší zítřky, v radostný život a v napl-
nění svého poslání..

To druhé já je pesimističtější, ne-
chápe změnu stylu života ani fakt, že 
je to nevratné. Buď se s tím smíříme 
a budeme se snažit pomáhat přírodě, 
lidem okolo, ale i sobě, nebo budeme 
vzpomínat na minulost jako na jediné-
ho milence, jako na trofej největšího 
úlovku, jako na třešničku života, kte-
rou jsme si už ale vychutnali.. Často 
si pokládá otázku, proč žije? Světu by 
nevadilo, kdyby tady bylo o jednoho 
člověka míň. Jo, jsou tady rodiče, přá-
telé, věci, které rádo dělá.. Ale tohle 
Já si neuvědomuje cestu poslání a ra-
dosti.

Petra Dundáčková

Joe Simpson: Hra duchů
Brit Joe Simpson je nejen vynikají-
cím světovým horolezcem, ale i stejně 
dobrým spisovatelem. Jeho v pořadí 
třetí kniha nesoucí tajuplný název Hra 
duchů je toho neoddiskutovatelným 
důkazem. Simpson zde nepřímo na-
vazuje na Setkání se smrtí, které se v 
roce 1988 stalo uznávaným bestselle-
rem, a tím proslavilo autora v úplně 
jiném oboru, než ve kterém byl dosud 
znám.
Knížka Hra duchů začíná svou podsta-
tou u Simpsonů, v rodině, kde se malý 
Joe neustále, mnohdy až do krve, po-
týká se svou sestrou Sárou. Posléze se 
osamostatní a stane se z něj vynikají-
cí horolezec s ohromnými sny a ještě 
ohromnějšími ambicemi.
Přelomem v jeho životě, jakožto i v 

celé knize, je neštěstí při horolezecké 
expedici  v Peru na Siula Grande...(Ty-
to události jsou podrobně popsány v 
Setkání se smrtí).
Hra duchů je plná protikladů, které 
umožňují velmi sugestivní náhled do 
horolezeckého světa. Místy se čtenář 
nekontrolovatelně směje nad humor-
nými strastmi horolezců, místy sám 
však ani nedýchá, když se řítí ze žu-
lové police, která se utrhla zrovna 
uprostřed noci... Simpson důvěrně a 
hlavně upřímně rozebírá bez jakých-
koliv povrchností strach ze smrti a z 
mnoha jiných věcí, jež může jen ztěží 
pochopit ten, kdo sám nic podobného 
neprožil. Subjektivní vypravování se 
postupně přelévá do nadpřirozených 
záležitostí, zarývajících se ve všech 

směrech nejen pod kůži, ale i do nitra 
chápajícího člověka. Každý, kdo kni-
hu přečetl, bude v určitých životních 
situacích vzpomínat na stále se opaku-
jící otázky ohledně života samotného, 
prožívání jeho vzestupů a pádů, které 
tak přirozeně vystupují ze stránek na-
bitých tajuplnou atmosférou. Od prv-
ního okamžiku napětí vás kniha pohltí 
se všemi starostmi všedního dne a už 
vás nikdy nevyplivne zpět do starého 
koloběhu života.

Blanka Pechačová

Příběhy barbara Colena 3
Barbar Colen a Osman
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Technika
Co si ještě vymyslíme? Máme mobi-

ly, které fotí, kamery, které za chvilku 
budou mít velikost kreditní karty, pe-
níze, které se stále méně používají a 
nahrazují je kreditky, jakési virtuální 
peníze, máme televize, které vypada-
jí jako obraz na stěně, počítače, kte-
ré jsou rychlejší, schopnější, menší a 
dražší. Technický pokrok je důležitý 
– už jenom kvůli ostatním oborům a 
vědám. Ale představte si život třeba… 
za, za, já nevím – za x let. Lidé budou 
jezdit v létajících autech, víkendová 
sídla budeme mít na Měsíci, ekolo-
gie už bude prázdný pojem, na Zemi 
už nebude místo na odpad, a tak ho 
budeme vozit pryč, na jinou planetu.. 

Že je teď málo přírodních rezervací 
a koutků samotné přírody, zajímá jen 
málo lidí, i když doufám, že to je as-
poň polovina. Ale co budeme za těch 
x let, když už teď se počet milovníků 
přírody zmenšuje, dělat? Lidé se bu-
dou dožívat dlouhého věku, protože už 
budou léky    na všechny známé nemo-
ci, lékařství bude tak vyspělé, že vylé-
čí, implantuje, spraví skoro všechno. 
Co když někdo vynalezne látku pro-
dlužující život? Tak na co budou lidé 
umírat? Na opotřebovanost systému? 
Vymění si ledvinu, srdce, kůži za syn-
tetické náhražky.. Potom budeme i my 
víc „techničtí“. Co když se splní ně-
jaký sci-fi příběh, kdy Zemi ovládnou 

stroje?
No, tak o tom můžu jenom přemýš-

let, protože nebudu žít věčně, ale něco 
dělat můžu. Můžu se pokusit zlepšit 
dnešní svět, aby ten následující byl 
taky o fous lepší. Síla jedince je obrov-
ská a kdo si myslí, že jediná osoba nic 
nezmůže, je vůl. Pokaždé se na naší 
planetě najde někdo, kdo má stejný 
názor či aspoň podobný, a je škoda za-
hazovat ambice a nápady proto, že se 
zdá, že se to nepovede. Vždyť naděje 
umírá poslední! Jedno africké přísloví 
říká: „Baara gnuman sara ye gnuman 
ye.“ Znamená to – snaha o dobrou věc 
se vždy vyplatí. 

Petra Dundáčková

Cesta na Sicílii
19.5.2005

Dva dráty traťového elektrického 
vedení střídavě prorývají oblaka. 
Širé planiny polí, lesů a vesnic 
prostupuje od jihozápadu odpolední 
slunce. Celou skutečnost, tak, jak se 
mi zjevuje v celé předletní nádheře, 
doplňuje navíc fakt, že sedím ve vlaku 
EuroCity č. 173 - Vindobona, jehož 
cílovou stanicí a mou též je rakouská 
metropole Vídeň. V pohodlném voze 
německých drah je čtyř a půl hodinová 
cesta z pražského holešovického 
nádraží do stanice Wien Südbanhof 
relativně snesitelná. Jen škoda, že 
při tak krásném počasí, jako je dnes, 
nelze z uzavřených klimatizovaných 
vagónů (jinak řečeno “rakví“) vystrčit 
hlavu z okénka a nesměle pozorovat 
krásy krajiny táhnoucí se téměř skrze 
celou Českou Republiku včetně 
neopomenutelného Moravského krasu 
v okolí Blanska. Nicméně mě však 
v následujících dnech budou čekat i 
horší cestovní podmínky než vagóny 
bez stažitelných oken... Tak například 
už dnes v noci okusím vlak z Vídně 

(Westbanhof) do Innsbrucku, který, 
jak říká máma, bude plný. Navíc do 
Innsbrucku dorazí kolem páté hodiny 
ranní. Dále bychom měli ujet osobním 
vlakem krátký úsek do Brenneru, 
kde přesedneme a vydáme se Itálii 
v ústrety. Odpoledne pak, doufám, 
úspěšně nasedneme, buď v Milanu 
nebo Bologni, do lety ověřeného a 
dnes již vlastně jediného nepovinně 
místenkového, bezpříplatkového 
nočního vlaku na Sicílii. Odborně 
ho nazýváme “agridženťák“ , 
neboť křižuje napříč Itálií až do 
západosicilského města Agrigenta. 

Je to zvláštní situace, v níž se 
právě ocitám - člověk by řekl, že 
desetiletá zkušenost cestování “na 
jih“ bude člověku připadat unavující, 
ba až nepříčetná, avšak mně za 
právě přejetými rakousko - českými 
hranicemi začíná cesta připadat opět 
vzrušující a jako kdykoliv jindy plná 
očekávání. Tato mnohá očekávání tak 
neustále doplňují mou dobrodružnou 
dušičku plácající se někde mezi 
horolezectvím a cestováním...

20.5.2005

Je krásné slunečné dopoledne a 
dráty traťového elektrického vedení 
nemají na obloze co protínat - mraky 
odsud zmizely zrovna tak rychle, jako 
chladivý vánek rakousko - italských 
Alp v brennerském průsmyku. Dráty 
se tak zarývají do čistě oděného 
modrého nebe, jež se klene nad 
vápencovými masami skal a skalisek. 
Ta ční do obdivuhodných výšek 
a doplňují tak pitoreskní krajinu 
severoitalských vinic. Náhle se přede 
mnou otevírá náramná podívaná 
v podobě širokého údolí proraženého 
kdysi dávno mohutným ledovcem, 
skrze něž prokukují zasněžené 
vrcholky vzdálených hor. 

Vlak přijíždí do Mezzocorony. 
Musím přiznat, že se mi po probdělé 
noci chce více spát než obdivovat 
masivní vápencové stěny. Včerejší 
EuroNight odjel z Wien Westbanhof  
přesně ve 22:20 a dovolil mi něco málo 
přes šest hodin spánku, ale na jedné 
z posledních volných dvojsedaček 
jediného velkoprostorového vozu 
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druhé třídy již nebylo nabídnuté 
prostranství předurčeno ke 
spánku, jenž by využil celou 
jízdní dobu... Každopádně jsem po 
hodinovém mrznutí v Innsbrucku 
a čtyřicetiminutové cestě odtud na 
Brenner využila ke spánku alespoň 
hodinku v následujícím vlaku do 
Bolzana. No a nyní ujíždím jižním 
směrem do Verony.

Následující stanice - Trento - mě 
vyrušuje z rozjímání nad předešlou 
nocí a nutí mne se alespoň na několik 
málo okamžiků vrátit do dob, kdy bylo 
toto kouzelné město poctěno nejednou 
naší návštěvou. Cestou od nádraží 
jsme se vždycky s mamkou zastavily 
u parkového rybníčku s vodním 
ptactvem, kterému byly záhy po 
okukování rozdány české rohlíky a 
pokračovaly jsme dál na náměstí a ke 
kostelu, za nímž se dodnes nachází 
jedna z nejlepších, ne-li nejlepší 
gelaterie v celé Itálii.

Na obloze se pomalu ztrácejí téměř 
subtropické růžánky a spolu s dráty 
traťového elektrického vedení mizí ve 
tmě odpovídající přibližně jednadvaceti 
hodinám středoevropského času 
v prvním časovém pásmu východním 
směrem od nultého Greenwichského 
poledníku.

21.5.2005

Včera večer se vzduch za sténání 
brzd agrigentského expresu pomalu 
stával chladnějším a nutil přivřít 
okénko v kupé, které jsme s mámou 
poctivě uhájily samy pro sebe i přes 
jakýsi vpád výkřiků „Ocupato?! 
Ocupato?!“ ve stanici Roma Tiburtina. 
Celou noc jsem téměř krásně prospala, 
a když udeřila půl čtvrtá hodina ranní, 
začalo se naplňovat očekávání příjezdu 
na Sicílii. V tu dobu jsme totiž byli 
vsouváni ve Ville San Giovanni do 
jednoho z mnoha trajektů vládnoucích 
Messinské úžině. Celou plavební 
cestu (okolo pětadvaceti minut) jsem 
však poctivě prospala a probrala 
jsem se až při vylodění v Messině 
Maritimně, abych uzřela svá oblíbená 
posunovací návěstidla s písmeny R, F 
a U, signalizujícími posun lokomotivy 
vytahující vagóny z lodě. 

Náš expres právě stojí v Catanii 
a mě hřeje u srdce pohled na soptící 
Etnu, který se mi naskytl při cestě 
přes Accireale. Vhání se mi do mysli 
taktéž vzpomínka na rok, kdy jsem na 
hřbetu Etny poprvé stála. Tenkrát jsme 
s mámou byly ubytovány v Nicolosi - 
v městečku na úpatí tohoto majestátně 

vzhlížejícího vulkánu - v jednom 
z místních hostelů, kde jsem po 
večerech hrála Etně na flétnu české 
vánoční koledy a ona se půl roku nato 
probudila a opět hnula všemi žurnály 
nejméně po celé Evropě. Když 
jsem byla na svahu z lávové strusky 
s vrstvami sněhového firnu, měla jsem 
zvláštní pocit, že stojím na opravdu 
živé hoře. Možná mě v tom pocitu 
pouze utvrzovalo nemalé množství 
slunéček sedmitečných balancujících 
na ostrých hrotech lávy...

Když vyjíždíme z Catanie, je již 
osm hodin ráno. Do Siracusy, naší 
prozatím cílové stanice, to bude ještě 
něco málo přes hodinu cesty. Na koleje 
pálí sluníčko, ve vzduchu poletují 
vůně subtropických plodin a srdce mi 
shodně s rytmem pražců rychlejším 
tepem napovídá, že jsem zase doma...

Blanka Pechačová

Nokia Freestyle Motocross 2005
Je sobotní podvečer 19.11. a met-

ro, tramvaje i busy praskají ve švech. 
Starší občané nevěřícně kroutí hla-
vami a cizinci nestíhají gestikulovat. 
„Kam všichni jdete?“ ptá se mě jedna 
babička na stanici metra Můstek. „Na 
freestyle do Sazka arény, madam!“ 
odpovídám zdvořile a poroučím se. Je 
to tak. Jak už billboardy po celé Praze 
hlásaly, vrátil se celý tento šílený cir-
kus do naší rodné vísky po 364 dnech 
a já jsem k tomu nemohl být lhostej-
ný.

Ještě, než-li Vás vyzvu, abyste si 
tuto crazy show se mnou prolétli, tak 
mi dovolte malou odbočku. Motorky a 
vše, co k nim patří, mají v mém srdci 
vyhraněné značné místo, a proto asi 
nebude tato „reportáž“ z akce provo-
něné benzínem zrovna objektivní. To 
mi ovšem moc nevadí a jestli někomu 
ano, tak má protentokrát smůlu.Nic ve 
zlém. 

Jak již bylo řečeno, přilákala tato 
akce opravdu davy lidí. Bodejť by ne. 
Freestyle motocross se stal jedním z 
divácky nejatraktivnějších extrémních 
sportů. A je nutno říci, že právem. Ono 
pohrávat si s motorkou a s vlastním tě-
lem někde deset metrů nad zemí není 
žádná flákačka. Ale tihle chlapci taky 
nejsou žádný bačkory. Většina z nich 
vyměnila kočárek rovnou za motor-
ku, takže si s ní vědí rady.  Ptáte se na 
zranění?! Ta nějak k těmhle chlapcům 
patří. Většina z nich má víc železa v 
sobě nežli na motorce. Tohle riziko 
ale musíte podstoupit, chcete-li, aby 
vám tleskala vyprodaná Sazka aréna. 
Dost už bylo řečí, teď vzhůru na FMX 
(zkratka pro freestyle motocross).

Čtyři rampy, dva kopce (dopadiš-
tě), pár tisíc diváků a třináct šílenců 
na třinácti létajících strojích. Co víc 
si přát! Celá akce byla pojata ve stylu 
římských gladiátorských her. Dnešní 
freestyle riders jsou vlastně moderní-
mi gladiátory. Místo brnění mají cros-
sové chrániče, místo zbraní triky. Bijí 
se v arénách za přízeň lidí tak, jako 
kdysi jejich předchůdci. Moderátorem 
večera byl Leoš Mareš, a ačkoliv jsou 
mi jeho hudební ambice dosti cizí, 
jeho styl humoru a vystupování se do 
tohoto prostředí velice hodil. Celý ve-
čer byl jedno veliké klání mezi jezdci 
ze Severní Ameriky a jezdci z Evropy, 
jejichž velkou část tvořily naši borci. 
Souboj byl rozdělen do tří kol. V prv-
ním, představovacím, měl každý jez-
dec minutu na to, aby ukázal, co umí, 

přičemž Back Flipy (salta vzad) byly 
zakázány. Totéž omezení přetrváva-
lo i v druhém kole, ačkoliv je každý 
z přítomných jezdců zvládá, takže by 
neměl být nikdo ve výhodě. Tento trik 
je však jedním z nejtěžších, a tudíž i 
nejkrásnějších kousků ve vzduchu 
vůbec. Pořadatelé si toho byli dobře 
vědomi a nechali si jej proto až jako 
vrchol programu.

 Za Ameriku nastupují tito jezdci: 
Andy Bell, Jeff Fehr, Mike Mason, 
Dustin Miller (nejmenší rider), Ron-
nie Renner, Reagan Sieg, Jake Wind-
ham a hvězda večera, jeden z dvojice 
součastných nejlepších freestyle jezd-
ců planety: NATE ADAMS!

 Za Evropu: Morgan Carlsson (Švéd-
sko), Martin Koreň, Libor „Mouka“ 
Podmol, Petr „Pilník“ Pilát (teprve 
čtrnáctiletý) a náš nejlepší rider a otec 
FMX u nás: PETR „KUCHTA“ KU-
CHAŘ!

Jezdci i diváci se v prvním kole pou-
ze zahřívali. Hala příliš nebouřila a tri-
ky patřili spíše do škatulky s názvem 
„Klasika“. Nemá cenu zde vyjmeno-
vávat všechny tipy triků, přesto bych 
rád uvedl alespoň ty nejznámější: Can 
Can (jezdec přehodí nohu přes nádrž 
ke druhé), Hart Attack (stojka nad 
motorkou, přičemž jedna ruka se drží 
sedla a druhá řidítek), Rock Solid (let 
vodorovně nad motorkou, obě ruce 
se drží sedla), Lazy Boy (lehnutí na 
motorku s rukama za hlavou) a Dead 
Body (mezi rukama, které se drží řidí-
tek, rider protáhne nohy a lehne si do 
vzduchu). Přesto, že tyto triky nazý-
vám klasikou, není to žádná hračka. 

Poté co se odjezdilo, lépe řečeno 
odlétalo, první kolo, přišli na řadu 
diváci. Hlasitostí svého projevu (po-

tlesk, pískání + další neidentifikova-
telné zvuky) rozhodli o tom, kterému 
družstvu připadne bod za první kolo. 
Vlastenectví vyhrálo a tak se dostala 
Evropa do vedení.

V druhém kole nastoupily již obtíž-
nější variace triků z prvního kola. Vět-
šinou prováděli jezdci triky v prove-
dení One Hand (držení pouze jednou 
rukou) nebo dokonce No Hand (bez 
držení motorky). Jen si to představ-
te. Vyletíte s motorkou do vzduchu, 
vzepřete se na řidítkách a hodíte tělo 
do vodorovné polohy s mašinou. Pak 
rozpřáhnete ruce a pustíte jí. Načež se 
jí opět rychle chytnete abyste se dole 
na hlíně nevyváleli. Hoooo! To je fakt 
šílený. Když už jsem u toho válení po 
hlíně, jednomu bikerovi se to bohužel 
podařilo. A byl to shodou okolností náš 
Martin Koreň. Tenhle třiadvacetiletý 
šílenec neustál doskok po triku Kiss of 
Death (stojka na řidítkách, kdy rider i 
bike jsou v jedné svislé přímce a hlava 
je na úrovni předního kola) a napálil to 
přímo do pytlů se slámou. Výsledkem 
byl otřes mozku a dva zlomené krční 
obratle. Martin sice sám vstal, ale byl 
odvezen na nosítkách. Tímto mu přeji 
rychlé uzdravení a návrat na mašinu. I 
toto druhé kolo vyhrála Evropa.

A pak přišlo kolo třetí. Back Fli-
py povoleny, crazy show může začít. 
Nate Adams, který až do této chvíle 
nijak nevynikal nad ostatními borci, 
ukázal, proč je považován za elitu ve 
vzdušném prostoru. Čtyřmi perfekt-
ně zvládnutými Flipy odzbrojil celou 
arénu a počáteční ostych byl ten tam. 
A Nate nezůstal pouze u klasického 
Back Flipu. V každém skoku do něj 
zakomponoval něco ze svého jídelníč-
ku, a tak se celá Sazka oblizovala ještě 

Sport

Chceš si hrát?
 Tak zaplať!

Já a několik mých přátel jsme fanatič-
tí hráči fotbalu. Avšak dnešní kapita-
listická společnost nemá ve své touze 
po penězích pro naši vášeň pochopení. 
Fotbalová a víceúčelová hřiště najdete 
v Praze jen u škol nebo klubů. Dnes si 
přivydělává pronájmem svého hřiště  
už i ta nejzapadlejší pražská základka. 
A z veřejného hřiště se stane hřiště sou-
kromé. Privilegium mají děti, ale je-li ti 
osmnáct, tak za hodinu zaplatíš v prů-
měru 300-400 Kč. 
 A opravdu veřejných hřišť je v 
Praze poskrovnu. Sám znám tak čtyři, 
bohužel každé z nich je natolik známé, 
že šance na jeho volnost se blíží nule. 
A tak většina našich fotbalových plánů 
končí v Hospodě, neboť dneska je lev-
nější chlastat než hrát fotbal.

Jan Soudek

Náš svět
Co myslíte, že je po smrti? Jasně, z 
biologického hlediska – nic. Schrán-
ka vyhasne, přestane fungovat, pro-
stě zemře. Ale co to vevnitř? Někdo 
tomu říká duše, někdo duchovní tělo, 
ale pokaždé je to to samé. Co je po 
smrti? Nebe, peklo, ráj, další život, 
nic? Bolest, láska, utrpení? Nebo 
snad domov, cizina či jen chlad? 
Nebo teplo? Chtěla bych si vyzkou-
šet zemřít, ale pak se vrátit a napsat 
o tom, jaké to je, co se dělo potom.. 
Potom hned jak mé tělo vyhasne.. 
Přemýšlím, co se stane po smrti, 
přestože teď je nejdůležitější naše 
planeta. Jak se k ní chováme, co na 
ní a s ní děláme. To překračuje snad 
všechny meze. Planeta Země je sice 
malá, ale je tu pro všechny orga-
nismy, které na ní žijí. Proč všechno 
pohodlí v našich životech roste na 
úkor ostatních organismů a hlavně 
přírody celé? Modernizace. Co si 
pod tím představíte? Z jedné strany 
to podporuji, protože pokrok je dů-
ležitý takřka ve všem, ale poslední 

dobou nad tím pořád víc a víc přemýš-
lím a pokaždé dojdu k jinému názoru. 
Modernizaci potřebujeme. V dnešním 
hektickém světě se tím ulehčí spousta 
věcí, ať už doprava, výuka, rozšiřuje 
se poznání, ale na druhou stranu je 
tu zase otázka: „potřebujeme tohle 
všechno? Potřebujeme novější, rych-
lejší auta? Potřebujeme pohodlnější 
bydlení? Větší, rozlehlejší domy? Více 
jídla, více pití. Více odpadů, více sklá-
dek. Více zamořených prostor, méně 
rezervací a zelených ploch? Chce-
me to?“ Ještě mnoho dalších otázek 
mi vytane na mysli, když nad tím za-
čnu přemýšlet. Ale pak si uvědomím, 
že můj styl života tenhle pokrok vítá. 
Nemohla bych dělat tolik věcí, kdyby 
nebylo to, co je. Nemohla bych mít to-
lik zájmů, chodit do kroužků, poznávat 
nová místa a lidi.. A to je zase škoda. 
Ale ještě pořád jsem nedošla k závěru. 
Oboje má své pro a proti a má rozpol-
cená osobnost se ještě nerozhodla, co 
se jí líbí víc. 

Petra Dundáčková
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hodně dlouho. One Hand, No Hand a 
dokonce i s Heel Clickerem ( kliknutí 
patami během letu před rukama, která 
drží řidítka). Rozšířil jsem svojí sbírku 
idolů o další jméno a věřím, že nejen 
já. Náš Kuchta si také střihnul pár salt, 
ale na Natea holt neměl. Třetí kolo 
ovšem mělo ještě jednoho hrdinu. Tím 
byl teprve čtrnáctiletý student základ-
ní školy Petr „Pilník“ Pilát. Tomuto 
chlapci nejspíš ruplo v makovici, pro-
tože se rozhodl, že to, co skáče Nate, 
skočí on také. Rozjel se, odrazil z 
rampy a vystřihl tam salto jak z učeb-
nice. Škoda, že se podle nich neučí i 
na Botičské. Tímto činem se postaral 

o světový rekord, neboť Back Flip v 
takto nízkém věku ještě nikdo nesko-
čil. Péťa měl obrovskou radost a divá-
ci zřejmě také, neboť mu celá aréna 
aplaudovala ve stoje. Závěrečný Jam 
(ne to opravdu není marmeláda), kdy 
asi sedm jezdců jezdilo s mírnými ro-
zestupy v řadě za sebou a skákali jak o 
život, byl třešničkou na skvělém, bláz-
nivém a vzrušujícím dortu jménem 
Nokia Freestyle Motocross 2005. Ten, 
kdo opustil své místo před úplným 
koncem show, přišel o parádu v podo-
bě absolutně anarchistického ježdění 
všech riderů po zadních i předních 
kolech a také možná o Kuchtův dres, 

který byl jako obvykle vržen mezi di-
váky. Abych se ještě vrátil k bodování. 
Podle očekávání zvítězila Evropa nad 
Severní Amerikou v poměru 5:2.

Pro veliký zájem se tato akce konala 
také v neděli 20.11. Jestli jste nena-
vštívili Sazka arénu tento rok, pak tak 
určitě učiňte v roce 2006. Za částku 
okolo 500 korun českých dostanete 
naservírované lahodné menu, po kte-
rém Vás určitě břicho bolet nebude. A 
jestli ano, tak si u Vás tu pětistovku 
odpracuju.

Robert Starý

Report z Positive vibes 4
Aneb co jste opravdu propásli!

,Hosana, hosana! Přijede král, 
přijede král, jupííííííííííí!!! “ Běhám 
po škole a hulákám na celou chodbu. 
Doběhnu na Olymp k větší skupince 
spolužáků celý rozzářený a začnu 
všechny překřikovat:,, Hurááá, 
hurááá, přijede afrodíta, chápete to, 
v sobotu, 10. 9. bude hrát v Olomouci 
DJ APHRODITE!!! “King of the 
Junge“ nás letos již po třetí poctí 
svojí návštěvou, no není to paráda?“ 
Tak polovička hloučku se chytí a 
já začnu vykládat bližší okolnosti: 
,,V klubu Envelopa v Olomouci 
se koná Positive Vibes 4 - akce, 
jejíž předchozí ročníky byly vcelku 
průměrné D’n’B party, ale letošní 
ročník má ozdobit opravdu Hvězda 
světového formátu na Junglescéně. 
Pořadatelství se ujali Radotínští Bass-
beast crew,naši přátelé a miláčci 
pražského publika, a podařilo se jim 
ulovit „Taťku džanglu“.“ Tak se občas 
Dji Aphroditovi přezdívá. Jeho deska 
„Aftershock“ jej proslavila po celém 
světě, stal se z něj podle mne jeden 
z nejhranějších JungleDjů a každý, 
kdo se jen otře o DrummandBassovou 
scénu, jeho jméno zaslechne opravdu 
brzy. 

Takto radostná zpráva obletěla 
všechny mé přátele, co mají rádi 
Breakbeat a Jungle. Ale takřka všichni 
z důvodu nedostatku peněz nebo z 
lenosti odmítli, a tak se nás v sobotu 
odpoledne před Hlavním nádražím 
sešlo jen šest. Cesta vlakem byla 
opravdu zdlouhavá, ale my jsme byli 
„vybaveni“, a tak nám uběhla relativně 
rychle a na hlavním olomouckém 
nádraží jsme vystupovali výborně 
posilněni. „Doufám, že dámská část 
ansámblu bude okulibá,“ zaobalil 
kamarád do hezkých slovíček to, že 
se těší na roštěnky. „Na to kašlu,“ 
odpovídám „nejedu 250 kilometrů 
kvůli balení holek, ale na Událost 
letošního podzimu! Párty Jede, 
voe né!“ Vzpomněl jsem si na dvě 
předchozí vystoupení Arfodíty u nás a 
skoro jsem se rozeběhl za davem.

Envelopa byla vcelku obyčejná 
diskotéka a já dostal trochu strach, 
ale když jsme si prošli zatraceně 
dlouhou frontou, nutným prohledáním 

batohu a další frontou u šatny , byly 
mé obavy rozprášeny, neboť se přede 
mnou zjevila hlavní stage, na které 
nyní vládnul pro mne neznámý Dj a 
svými zlomenými beaty  rozhopsával 
celý pětisethlavý dav. Okamžitě jsem 
se přidal a na tváři se mi rozlil blažený 
úsměv. Po několika minutách jsem byl 
propocený až na kost. Ohlédl jsem 
se a spatřil svých pět spolukotličů,  
které rytmus doslova pohltil, ale já je 
dokázal ze sféry jeho vlivu vymanit 
jedinou větou. „Jdem si pro pifka.“ 
Stálo neřestných 30 korun, chutnalo 
příšerně a do dvou hodin jim ten patok 
bohudík došel. Kolem jedné se prostor 
před mixážním pultem silně zahustil, 
neboť všichni začali očekávat krále 
noci. Dj Bastien a Mc Jakob celý dav 
opravdu rozpálili do běla, a tak po 
tom, co se u gramců objevil postarší 
pán ve lněné  košili, jsem začal 
vřískat jako 12-ti letá puberťačka při 
spatření božského Sámera a tisíc lidí 
se mnou. A pak mám nirvanickou 
mlhu. Dvě hodiny v kuse jsem tam 
jen kotlil a kotlil a On mě gradacemi 
přiváděl na vrcholky extáze, rozléval 
do tvarů svých basových linek, lámal 
v kole zlomených beatů a vyšťavil 
ze mě všechnu energii.Asi v půlce 
tohoto galapředstavení jsme se s naší 
pražskou expedicí dostali přímo do 
první řady a mě se splnil sen. Byl jsem 
od tohoto gramofónového mága jen 

metr a koukal mu přímo pod ruce. 
A Afrodíta to rozjel. FAKT ROZJEL! 

Začal do éteru sypat jednu pecku za 
druhou a já už nevěděl, kde mám vzít 
síly. Ale s každou další plackou a mojí 
oblíbenou hitovkou jsem našel rezervu. 
Vždycky je odkud brát ( sice na dluh, 
ale to se ráno ve vlaku dospí), a tak 
po skončení tohoto dvouhodinového 
masakru jsem vylezl ven totálně 
vyždímaný. Čerstvý vzduch obnovil 
mou respiraci a já jsem se již těšil 
zpátky poskakuje a dožaduje se 
návratu na scénu..

Konec párty proběhl vskutku příjemně 
a se zbytky totálně vylisovaného 
davu jemně vlnily v rytmu precizních 
D’n’B linek zpod rukou Dj Richieho. 
A já stále skotačil a hopkal, dokud 
mne  v 6,30 neodvedli na vlak. Po 
pětihodinovém spánku jsem byl čilý 
akorát tak na to, abych se dopravil 
domů, nasypal do sebe maminčin 
nedělní oběd, opláchl ze sebe špínu a 
pot a upadl do postele.

Co říci závěrem?Akce mě stála litr. 
Nelituji těch peněz ani trochu, páč to 
byl nezapomenutelný zážitek a „supr-
čupr džungle party“, jak to nazval 
jeden domácí z envelopy.

 A Vy, pokud vás aspoň trochu zajímá 
svět zlomených beatů, byste si neměli 
nechat ujít další šou v podání tohoto 
čtyřicetiletého tatíka!!!

Jan Soudek

Hudba

Pohodlnější život
MHD, auta, letadla, vlaky a vůbec 

doprava celá je pro dnešní způsob ži-
vota velmi přínosná. Píšu o dnešním 
způsobu života. Dnes se stíhá mnohem 
více věcí za den, cesta z jedné strany 
Prahy na druhý netrvá den, ale 40-
min. Když máte hlad, dojdete si   do 
restaurace, když máte žízeň, koupíte si 
pití ve stánku nebo v automatu, který 
už je i na zastávkách metra. Když je 
nějaký problém, člověk se to může do-
zvědět téměř okamžitě, protože skoro 
každý má dnes mobil. Jo mobil. Dobrá 
věc. Když se začínaly dostávat v České 
republice na trh a měli je jen někteří 
vyvolení, myslela jsem si, že nejsou 
potřeba, že se bez nich obejdeme. 
Táta má rád takovéhle vymoženosti, 
tak si musel jeden pořídit. Bylo to ta-

kové velké pádlo, snad ještě větší než 
telefon na pevné lince. Myslím, že ho 
snad máme ještě doma. Nijak jsem 
po mobilu netoužila, ale jednou jsem 
zapomněla říct, kde jsem, a tak mi ho 
rodiče radši koupili, aby o mě neměli 
strach. Od té doby mám pocit, že když 
ho nebudu mít u sebe, tak propásnu 
někoho důležitého nebo se něco sta-
ne a já nebudu moct přivolat pomoc. 
Ani mobil není nerozbitný, a tak se 
jednoho dne stalo, že jsem ho musela 
dát do opravny a neměla jsem ho asi 
tři týdny. Bála jsem se, že to bez něj 
nevydržím, myslela jsem si, že jsem na 
něm závislá a budu se těšit, až mi ho 
zase vrátí. Ale. Prvních pár chvil jsem 
byla taková nervózní, protože mi to 
překazilo zažitý systém hlídání tří věcí 

– klíče, peněženka, mobil. Pořád jsem 
měla pocit, že jsem ho někde nechala. 
Ale už druhý den jsem si uvědomila, 
že mám o starost míň. Nemusela jsem 
si hlídat, jestli mě někdo neshání nebo 
jestli nemám někomu odepsat.. Byla to 
pohoda. Žádné starosti s mobilní ko-
munikací. Řeknu vám, jestli si chcete 
užít nějaký čas bez stresu, hektičnosti 
a strachu ze ztráty, vypněte si mobil! 
Je to opravdu úleva. Samozřejmě, že 
bychom se bez nich obešli. Ale takhle 
je to pohodlnější. Ano, to je to slovo – 
pohodlnější. Pohodlnější život. Máme 
mobily, aby byl život pohodlnější.

Petra Dundáčková

Trvanlivý snář

Vždycky jsi letěl kolem vlastních oblak a viděl jsi jen sebe.
Chtěl jsi snad poznat krásu srdce, zachumlaného do čtvrtečního strachu?
Čas vzal ti přitom rozum a chorobným smíchem poslal závět cestou, která v 
teple zebe.
A ačkoliv jsi poznal mnoho světů, v purpurovém kočáře se zdají zapomenutý-
mi a smějí se ti.
Uvnitř těla strach a ze strachu život. Jen tak si z nudy říkáš věty, které jediné 
tě znají…
Slzíš a umíráš.
Je to láska? Ptáš se ze dna zaskleného trvanlivým pátkem.
Nenávidíš sama sebe a Bůh nad tebou zívá… Ale přece,
přece máš svou svatozář.
Zevrubně líčíš celý snář.
Ještě roky, ještě dva. Ha, ha 
Už je ti sedmnáct.

Michal Ježek

Balada (teď už o ničem)

Rub a líc a slunce v nic ti splývá.
Vzpomínáš na její ruce? – Byla krásná.
Bílá pleť a purpurově nahá.
Na svůj stud pod kostkou ledu zapomněla, zahalené tvými rty.
Kousala je, chvěla se a směla okorale pokrýt horký dech.
A přitom jakoby zas nevěděla, co mluvit. Nemusela. Řekls to za ní…
Sami dva. Čtyři ruce, dvoje oči, jedno tělo. V jejím objetí jsi viděl nový svět. 
Byla nahá, krásná…
Sobotním průvanem pavouk nitku zjara spřádá…
Teď už vím, že kdo do rýmu vlaku jednou nastoupí… teď už to vím.

Michal Ježek
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Na dnešní paletě hudebních stylů nám 
to „tvrdými“ styly jen hýří a všemožné 
odnože a variace spřízněné tak či 
onak s metalem rostou jak houby po 
dešti. Rozhodl jsem se podívat trochu 
více na zoubek ostříleným hochům 
z Norska působících v kapelách 
Mayhem a Burzum, kteří jako 
jedni z mála začali hlásat ortodoxní 
metalovou filozofii a také ji uvádět 
náležitě do praxe. Ústřední postavou 
mého vyprávění jest Varg (Christian) 
Kvisling Larsson Vikernes (krátce 
Varg Vikernes) zakladatel kapely 
Burzum. Svojí muzikantskou dráhu 
začal v roce 1991 vydáním pilotního 
CD „Burzum“. Od té doby produkuje 
jedno album za druhým  a v metalové 
komunitě je znám pod pseudonymem 
Count Grisnahckh. Jeho hudba spadá 
převážně do black metalu. Z bookletů 
je patrná  Grisnahckhova náklonnost 
k severské kultuře Vikingů. Dalo by 
se jednoduše říct, že kluk rád četl 
Tolkiena ( cd Uruk Hai ) a hrál Dračí 
doupě,ale posléze k tomu ještě přidal 
satanismus. Po dosažení plnoletosti 
zakládá organizaci „Satanic Terrorists“. 
Cílem této skupiny bylo celkové 
očištění metalové hudby od příliš 
populárních a zkomercializovaných 
kapel, které pošpiňovaly staré 
metalové legendy. Tím si bezvadně 
kápli do noty s další bandou nesoucí 
název „Black metal mafia“. Založil ji 
jistý Euronymous (civilním jménem 
Oystein Aarseth), předák a stěžejní 
osobnost nejbizarnější smečky 
Mayhem. Počátky této organizace 
sahají do osmdesátých let.  Po spojení 
Grisnahckha s Euronymousem  se 
v Norsku rozpoutalo peklo. Popelem 
lehlo nespočet křesťanských kostelů 
( sám Grishnsckh jich má prý na 
svědomí 12 ) a byly znesvěcovány 
hřbitovy. Organizace byly rovněž 
zapleteny do brutálního činu, který 
se stal 21. srpna 1992 v dějišti zimní 
olympiády v Lillehammeru. Tehdy 

devatenáctiletý bubeník kapely 
Emperor- Bard G Eithun ubodal 
k smrti turistu Andreassena s kterým 
se seznámil v jedné místní hospůdce. 
Eithun vyfasoval 14 let natvrdo.  
Při vystoupení kapely Gorefest ve 
Stockholmu zosnovali pumový atentát 
na Holanďany.  Fandové Burzum 
a Mayhem se začínali ozývat i ze 
sousedních států. Např. ve Švédsku 
v červnu  roku 1992 jedna z jejich 
fanynek  v noci polila acetonem a 
zapálila dům leadera kapely Therion  
Christoffera Jonssona. Ten se naštěstí 
probudil a vyvázl živý. Euronymous 
s Grishnackhem postupně začínají 
spolupracovat i hudebně a to na albu 
Mayhemu –„Des Mysteriis dom 
Sathanas“. Oba dva jsou zpočátku 
spokojení avšak posléze se projeví 
neshody a odlišnosti v názorech, které 
vyústí až v Grishnackhův vyhazov. 
Ten začíná zase svůj projekt Burzum, 
ale zkrátka si připadá méněcenný,když 
nemůže tvořit pro Mayhem. Navíc mu 
Euronymous přebral i jeho švédskou 
přítelkyni, což byl asi ten největší 
zdrcují fakt, který se naplnil 9. srpna 
1993. Tehdy Count se svým kámošem 
Snorrem z kapely THORNS nasedli do 

auta a vydali se směrem k Euronymovu 
domovu. Jak tahle historka dopadla, 
vědí zřejmě všichni zainteresovaní. 
Je několik pramenů, které osudový 
moment líčí, každopádně jedno je jisté: 
návštěva končí naprostým masakrem! 
Count Grishnackh Euronymouse 
ubodal dýkou. V těle oběti je nalezeno 
třiadvacet bodných ran a doslova 
celý byt se topí v potocích krve. 
Euronymous byl mrtev! Bylo mu 
pětadvacet let. Vraha se podařilo brzy 
dopadnout. Pro norskou policii to nebyl 
žádný problém. Mezi tím však ještě prý 
Count stihl zanechat na záznamníku 
vzkaz pro šéfa labelu Cadlelight, Lee 
Barretta: „Euronymous je mrtev, jdu 
se vychcat na jeho hrob!“ Soudnímu 
procesu přihlíželo celé Norsko. Count 
dostal 21 let, právě tolik kolik mu 
v téže době bylo. Od té doby došlo 
ke zklidnění celé norské metalové 
scény a fanatičtí vyznavači přeci 
jenom ustoupili novým vlnám kapel. 
Navzdory vězení Count Grihnackh 
zatím pokračuje ve své tvorbě pro 
Burzum. Jeho poslední cd „Filosofem“ 
se opět vrací k surovému a řekl bych 
spíš těžkopádnému black metalu.

Vojta Kaplan

Metalový extremismus Gybot a jeho nejbližší okolí
Naše gymnázium se nachází v části 

Nového Města Pražského, která se 
odedávna nazývá Podskalí. Tento 
název ale není odvozen od Vyšehradu, 
nýbrž od skály, na jejímž výběžku 
stojí Emauzský klášter, a jež se spolu 
se zaniklou vorařskou osadou táhla 
až ke čtvrti zvané „V jirchářích“, 
kde u vltavské zátoky sídlili jircháři 
(koželuhové, pozn. aut.). Tato zátoka 
se nacházela přibližně v těch místech, 
kde dnes stojí Národní divadlo. 

Nyní ale zpátky k nám. Z nejstarší 
minulosti zde máme pravěké a raně 
středověké vykopávky například na 
Vyšehradě, který je také spojen s řadou 
pověstí a kterému věnuji některé 
z příštích vyprávění. Pozdější období 
je pak hlavně spojeno se založením 
Nového Města Pražského Karlem IV. 
v roce 1348. Od té doby jsou dějiny 
Podskalí nerozlučně spjaty s historií 
Nového Města. 

Zakladatelský záměr Otce vlasti 
byl pojat opravdu velkolepě. Plány 
na rozvržení budoucího města určily 
pravoúhlou síť ulic, jež se nám 

dochovala s malými změnami dodnes, 
i rozložení tržišť: Dobytčí trh – dnešní 
Karlovo náměstí, Koňský trh – dnešní 
Václavské náměstí a Senný trh – dnešní 
Senovážné náměstí a v neposlední řadě 
také založení mnoha kostelů a klášterů 
pro nejrůznější mužské i ženské řády, 
které zbožný Karel z ciziny do Čech 
povolal. Vznikly tak pravé skvosty 
gotické architektury, citlivě rozmístěné 
do všech koutů nově vzniklého města. 

Jedním z nejvýznamnějších se stal 
klášter zvaný Na Slovanech nebo také 
V Emauzích. Na Slovanech proto, že 
sem Karel povolal mnichy benediktiny 
z území dnešního Chorvatska, aby zde 
rozvíjeli liturgii v staroslověnském 
jazyce. Název V Emauzích pak 
souvisí s vysvěcením klášterního 
kostela, ke kterému došlo na Pondělí 
velikonoční dne 29. března roku 1372, 
za přítomnosti císaře Karla a jiných 
významných osobností tehdejšího 
státu. Chrám byl vysvěcen pražským 
arcibiskupem kardinálem Janem 
Očkem z Vlašimě ke cti Panny Marie a 
svatých Jeronýma, Vojtěcha, Prokopa, 

Konstantina a Metoděje. Protože se o 
Pondělí velikonočním čte z Evangelia 
o Emauzích, lidé si zvykli klášter takto 
nazývat, a toto označení se dochovalo 
podnes. Emauzskému klášteru, jeho 
minulosti a pověstem věnuji některý 
z následujících dílů svého povídání. 
První zmínku o Podskalí nalézáme 
v listině z roku 1199 a Podskalí můžeme 
také vidět na nejstarším dochovaném 
vyobrazení Prahy, dřevorytu z roku 
1493 od Michaela Wohlgemutha 
a Wilhelma Pleydenwurfa. Na 
zmíněném dřevorytu, který zobrazuje 
pohled z Vyšehradu na Pražský hrad, 
vidíme vpravo vysokou stavbu bez 
věží, což je Emauzský chrám ve své 
původní, gotické podobě. Dole pod 
ním pak spatřujeme dva maličké 
kostelíky, z nichž vpravo je kostel 
sv. Bartoloměje, který stál na místě 
dnešního Ministerstva spravedlnosti, 
a vlevo kostel Nejsvětější Trojice 
v Trojické ulici, který stojí dodnes ve 
své zbarokizované podobě.  

Jan Hanousek

Nejstarší zobrazení Prahy z roku 1493 s Emauzským klášterem v gotické podobě.
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Technologie Bluetooth
BlueTooth (dále BT). Každý tohle 
slovo určitě slyšel, ale znalosti většiny 
lidí končí tím, že umí přes něj posílat 
obrázky mezi mobilními telefony. Proto 
si tuto technologii rozebereme trochu 
podrobněji v následujících několika 
odstavcích. Technologie BT byla 
původně vyvinutá společností Ericsson 
v letech 1994-1998 jako nenákladná 
náhrada kabelového propojení mezí 
zařízeními výpočetní techniky jako 
jsou mobily, počítače, notebooky nebo 
PocketPC. Tato technologie získala 
název po dánském králi Haraldu I. B
laatandovi("Modrozubý"), který v 10. 
století sjednotil vikingské kmeny, což 
připomíná sjednocení skandinávských 
firem Nokia a Ericsson při vývoji 
tohoto standardu. Technologie 
slouží k bezdrátovém přenosu dat 
na krátké vzdálenosti (maximálně 
100m podle výkonu vysílače). BT 
využívá technologii FFHSS CDMA 
(Fast Frequency Hopping Spread 
Spectrum, Code Division Multiple 
Access). Nyní si zkusíme ve zkratce 
vysvětlit, co to znamená.
Technologie CDMA je založena na 
principu, že dostupné spektrum o 
dané šířce (v případě BT je to 1 MHz) 
můžeme ve stejný čas přidělit více 
účastníkům dané mobilní sítě. Z toho 
vyplývá, že můžete mít u sebe třeba 10 
notebooků a 10 telefonů s BT, a přesto 
se nebudou navzájem rušit. Aby se 
poznalo, od kterého zařízení ten který 

datový tok pochází, identifikují se 
jednotlivá zařízení unikátními kódy - 
proto tedy CDMA.
Spread Spectrum značí to, že 
celá komunikace je širokopásmová 
neboli že zabírá určité širší spektrum 
frekvencí (např. 1MHz). BT zařízení 
pracují konkrétně na frekvencích 
2,402 - 2,480 GHz.
Frequency Hopping je metoda 
používaná v řadě bezdrátových 
technologií. Velice často se s ní setkáte 
třeba u GSM sítí. Hlavní myšlenka 
spočívá v tom, že máme-li k dispozici 
určitý počet kanálů (u BT 79), může 
se snadno stát, že některý z těchto 
kanálů je rušen a jiný třeba ne, což se 
ovšem může měnit s časem. Pokud 
však budeme kanály používané pro 
komunikaci v čase měnit, zvýšíme tím 
pravděpodobnost, že největší možná 
část komunikace proběhne nerušeně. 
Konečně slůvko Fast v úvodu celého 
názvu značí, že přeskakování probíhá 
opravdu rychle. Konkrétně 1600x za 
sekundu.
V roce 2003 přinesl standard BlueTooth 
1.2 podstatná vylepšení. Jedním z nich 
je Adaptive Frequency Hopping. 
Tato vlastnost vyloučí z komunikace 
rušené (již zabrané) frekvence z 
procesu Frequency Hopping, což 
výrazně pomáhá tam, kde by byl signál 
BT jinak rušen. Ostatními vylepšeními 
se nebudeme dále zabývat.

BlueTooth zařízení můžeme rozdělit 
do tříd, a to podle vysílacího výkonu 
(tudíž i dosahu zařízení).

• Class 1 (100 mW) má 
dosah až 100 metrů. Díky 
své energetické náročnosti 
se používá spíš pro USB 
adaptéry pro PC a pro 
budování BT lokálních sítí.

• Class 2 (2,5 mW) je 
nejrozšířenější variantou s 
dosahem do 10 metrů.

• Class 3 (1 mW) má dosah 
maximálně 1 metr. Používá 
se zejména u handsfree sad, 
kdy od telefonu v kapse ke 
sluchátku na uchu není velká 
vzdálenost.

Ačkoli je BT jako takový je technologie 
stará přes 7 let, začíná se prosazovat 
až v poslední době. Důvodem je cena 
BT chipu, která klesla pod úroveň 5 
USD a začíná se používat v levnějších 
zařízeních. V každém případě má 
šanci v budoucnosti výrazně ovlivnit 
podobu výpočetní techniky. 
Zdroj: Chip 10/2005    
  

Jaromír Vaněk

Výpočerní technika

Rozhodl jsem se v této sekci ča-
sopisu vytvořit „poradnu“ o pro-
blémech s počítači nebo i ostatní 
výpočetní technikou. Na jakékoli 
dotazy se budu snažit reagovat a 
radit, jak problém vyřeśit. Zají-
mavé případy otiskneme v dalším 
čísle. Tedy kdo bude potřebovat s 
čímkoli pomoci v oboru výpočet-
ní techniky, ať se ozve na redakční 
mail
GBKomplex@gmail.com

Poradna
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