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Slovo úvodem
Milé čtenářstvo, zatímco se konec školního roku pomalu blíží, 

je tu květen, měsíc pro mnohé z nejmilejších. Je tu také nový 
B‑komplex, a ačkoliv není zrovna tematicky květnový, jistě v něm 
objevíte nějakou inspiraci, která se do tohoto období bude hodit. 
Tentokrát jsme na obálku zvolili téma, kterým naše škola v horeč-
ných přípravách a slavnostních akcích ožívá a ještě zhruba dva 
měsíce žít bude. Padesáté výročí školy je jubileem, které si, mys-
lím, zaslouží pozornost i školního časopisu. Na dvojstraně věnované 
velmi povedené „narozeninové“ slavnosti si můžete zavzpomínat na 
kouzlo galavečera a díky rozhovoru s prof. Luňákem i nahlédnout 
do zákulisí jeho příprav. Nebyl by to však B‑komplex (mimochodem 
– pro nezasvěcené tento název opravdu znamená obecně známou 
tubu vitamínů), kdyby vám nepřinášel pestrou paletu článků a rub-
rik, které poskytnou zábavné čtení i rozličné vědění. Tentokráte hned 
devět příspěvků blíže souvisí s děním kolem GB či přímo s „interní-
mi“ záležitostmi naší školy. Dosti obšírně se informujete o tom, co 
proběhlo či bude probíhat mezi „Botiččaty“ v Botičském zpravodaji, 
a vnoříte se i do hlubin historie okolí GB. Naši profesoři vás pak 
zajisté nezklamou a silně pobaví a vzápětí snad i překvapí v anketě 
ke Katedře. Čekají vás tři zajímavé rozhovory s příslibem pokračo-
vání v dalším čísle a fantastické světy minibikes, breakdanc, airsoftu 
i historického tance. Tak vidíte… nasytit se může každý svého. Někdy 
v červnu se pak zase „shledáme“, tentokrát již zajisté v posledním, 
pátém čísle tohoto školního roku. Do té doby travte nejen krásné 
dny, ale i B‑komplexové čtení. Je tu pro vás.

■ Michal Ježek, současný šéfredaktor
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Botičský zpravodaj
Umístění v SOČ

Fyzika a chemie:
1. místo Marie Nushartová, 2. A – Třísloviny v čaji
2. – 3. místo Sven Borák, 2. C – Polární záře 
Karolína Kalecká, 2. C – Rychlost plachetnice 

Biologie, zdravotnictví:
1. místo Adam Šíma, 4.A – Sumarizace výsledků 
holaopterologického fannistického průzkumu Semic-
ké hůry za léta 1999 – 2007 
1. místo Dominik Habeš, 3. B – Vliv krátkodobého 
působení vysokohorského prostředí na krevní tlak.
2. místo Tomáš Navrátil, 2.C – Hojení ran

Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
1. místo Anežka Houšková, 3. C – Využití tématu 
hudby v americké literatuře

Školní soutěž českého jazyka a literatury
Ceny poroty:
Poezie: 1. místo Michal Ježek, 3. C – Rozpraskané 
rety Prahy
Próza: 1. místo Jaroslav Pustina, 3. C – Zima
Ceny diváka:
Poezie: 1. místo Jan Hanousek, 4. B – Studentské 
básně
Próza: 1. místo Vít Vršník, 3. B – Vlastní tvorba

Shrnutí 2. schůze studentského parlamentu:
Uskutečnit ,,Experimentální projekt v hodině“. Jeho 
náplní by nemělo být jen ulehčení výuky v mnoha 
předmětech (Ze, Dě, Bi…), ale i poznání nových kul-
tur (např.: Indie). Předpokládaná frekvence jednou 
za tři měsíce. Všechny návrhy jsou vítány.

Každá třída má důležitý úkol zvolit si svého ,,Sme-
tišťáka“ – člověka zodpovědného za odpadky ve tří-
dě (nejen smíšený odpad, ale vynést i tříděný odpad 
do kontejnerů u školy).

Boj proti smradu! Záchody gymnázia, v některých 
případech spíše „zrcadlové sály“, je nutné umět 
používat, tedy „nečůrat mimo“, nečůrat do záchodů 
nefunkčních a s rozmyslem používat splachovadlo 
(tj. obvykle ten visící provázek). 

Stížnost, že se ze záchodů v druhém patře line hroz-
ný smrad, byla odbyta tím, že se tam občas stou-
pačkou dostane nějaký potkan, která pak uvízne 
za mísou a hnije. Tím spíše se doporučuje používat 
zmíněné splachovadlo.

Nematuritní předměty letos a zřejmě ani výhledově 
maturantům zredukovány nebudou.

Stále platí protikuřácký zákon, který zakazuje kou-
ření v celém areálu školy pod pokutou 50 000 Kč. 
(Řešení, jak ho vtipně obejít, hledejte u prof. Hlav-
sy).

Již navrhované lavičky pro studenty přibudou zřejmě 
už v tomto školním roce. Podle čerstvých informací 
by jich mělo  být patnáct.

Pro autentičnost schůze byly použity některé citace
profesora Hlavsy.

50. let naší školy

Že byl galavečer úspěšný, nedokazuje jen fakt, že 
lístků byl nedostatek (to spíše dokazuje zájem), ale 
hlavně velký potlesk a smích bývalých i současných 
studentů. Největší úspěch ale asi zaznamenal profe-
sorský pěvecký sbor. Profesoři byli přinuceni opako-
vat nejen tanec na píseň Sex bomb od Toma Jonese. 
Více se dozvíte v článku o narozeninách „úctyhodné 
dámy.“

Slavnostní vernisáž výstavy ,,Perličky z historie 
i současnosti“ proběhne 1. 5. 2007 a bude k vidění 
na chodbách gymnázia v květnu a červnu.

Zahradní slavnost

Proběhne i přes oslavy výročí v pondělí 18. 6. jako 
vždy v areálu školy. V jaké atmosféře se bude ode-
hrávat, záleží primárně na studentech. Profesor 
Hlavsa, který je pro letošní rok vrchním organizáto-
rem, žádá studenty o jejich nápady a zároveň nabí-
zí možnost prezentovat svoje dovednosti a zájmy. 
Vítány budou kapely, dramatická a jiná zábavná 
vystoupení, ale i prezentace vlastních tematických 
projektů (např. fotovýstavy). 

Zároveň bude nutné, a to je záležitostí jednotlivých 
tříd, zajistit přípravu hřiště (tj. techniku), úklid plo-
chy, připravit plakáty, vyrobit rozcestníky a odpad-
kové koše. 

Hlásit se mohou také uchazeči o moderování, kte-
ří budou slavností provádět a uvádět jednotlivá 
vystoupení. 

Do tradiční tomboly přijměte všichni žádost o sym-
bolické dary. 

Kroužek náruživých přírodovědců
V neděli 22. 4. 2007 se koná výlet ,,K Odoleně Vodě 
na pštrosy a hlaváčky“.
Květnová výprava ,,Do hlubin Českého krasu“ je 
v  neděli 27. 5. 2007.
V červnu se kroužek vydává ,,Do Chuchle, ale ne na 
koníky“ v neděli 17. 6. 2007
V případě zájmu se zapište na nástěnku napro-
ti ,,zástupcárně“, tam také najdete více informací 
ohledně srazu a programu.

Literární klub 
23. 3. 07 byla v přátelském nádechu zahájena první 
schůzka za hojné účasti studentů a s kyprou literární 
náplní. Četly se ukázky nejen vlastní, nýbrž došlo 
i na recitaci básní Václava Hraběte a Jacka Kerouaca 
v rámci slůvka k tématu beat generation. Přišli stu-
denti ze všech ročníků (dokonce i jeden absolvent), 
kteří dokázali většinou se zájmem naslouchat. Ti 
nejvytrvalejší setrvali skoro dvě a půl hodiny, při-
čemž došlo i na zajímavé názory a připomínky. To 
vše samozřejmě u lahodného ovocného čaje, který 
byl pro organizátory tím lahodnější, čím náročněj-
ší bylo sehnat varnou konvici :). Na příští akci jste 
všichni zváni. Termín se ještě upřesní v rozhlase či 
na nástěnce. Přijít by mohli i nějaký „čestný“ host.
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Nástěnka časopisu
Byla experimentálně zhotovena jako infopanel nejen 
pro aktuální technické a organizační nutnosti, nýbrž 
na ní naleznete i něco ze zajímavé historie, redakci, 
vyvěšené reakce čtenářů a hydepark pro otevřené 
připomínky. Neváhejte jej využít.

Úspěch dramatického kroužku s Baladou 
o námořníku
Kvalitu muzikálu dokázali studenti našeho gymnázia 
na Krajské soutěžní přehlídce studentských souborů 
s doporučením na Náchodskou prima sezónu 2007 
a Šrámkův Ppísek, kde se Balada umístila na 1. mís-
tě, a tudíž získala doporučení na celorepublikový 
Šrámkův Písek (bohužel i přes doporučení se dra-
matický kroužek na Šrámkův Písek nedostal). I tak 
se však dramatický soubor nevracel s prázdnou. 
Muzikál byl oceněn čtyřmi diplomy za herecké výko-
ny Kláry Stehlíkové (2. C), Zuzany Mačalové (2. C), 
Lenky Jelínkové a Lukáše Rokose. Poslední diplom 
byl za hudbu, kterou má na svědomí Michal Kloc 
spolu s prof. Novákovou. Dále se Škorňata chystají 
na soutěž Prkna (také soutěžní přehlídka) v Hradci 
Králové, kde již v minulosti získal dramaťák mnoho 
cen.

Zmizelí sousedé
Světoznámá posterová výstava, zaměřená na osudy 
židovských občanů, kterou vyrobili studenti mnoha 
českých škol, se na botičských chodbách konala od 
16. – 27. 4. Více informací o jejím obsahu naleznete 
na www.zmizeli‑sousede.cz. 

Přednáška k židovskému tématu
19. 4. naše škola přivítala váženého hosta Prof. 
Dr. Petra Pechana, který přednášel na téma Rozvoj 
evropské společnosti znalostí a možnosti vývoje 
české židovské komunity 21. století. O obsahu jeho 
přednášky, která trvala zhruba hodinu a následovala 
po ní kratší diskuse, čtěte dále v článku.

Z důvodu špatně odhadnutelného termínu vzniku 
tohoto čísla se může stát, že některé příspěvky 
informující o budoucím dění ztrácejí na své aktu-
álnosti, tj. v případě, že časopis vyjde později než 
v období dění, o kterém se informuje, anebo naopak 
časopis vyjde s předstihem, aniž by inzerované dění 
už proběhlo. Někde je proto těžké a dost šarlatánské 
pravdivě informovat použitím správného slovesného  
času. Děkuji za pochopení.

■ Martina Mikšíková
Redakce odpovídá:
Ačkoliv se pokus o vytvoření zpětné vazby čtenář-
ských reakcí k naší redakci za pomoci Aposematické 

krabice příliš nezdařil, několik dopisů a připomí-
nek jsme přece jen dostali. Můžete si je přečíst 
na B‑komplexové nástěnce ve studentském klubu 
v rámci reakcí čtenářstva. Chtěl bych však nyní 
písemně zareagovat na dopis, který nám poslala 
profesorka Matznerová a který poukazoval na věc-
né nepřesnosti a omyly, kterých jsme se dopustili 
v minulém vydání rubriky Botičský zpravodaj.

Vážení
S potěšením jsem i tentokrát otevřela B‑komplex 
a výjimečně (časopisy čtu obvykle odzadu) začala 
úvodníkem. Pak jsem se zájmem prostudovala tiráž. 
Že mě největší překvapení potká na druhé straně 
a hned dvakrát, jsem netušila. Když jsem si přečet-
la, že nabízím promítání filmu, který natočili stu-
denti na výletu v Osvětimi, trochu mě to zaskočilo. 
Pravda, měli jsme s sebou kameru, ale ta „zamrzla“ 
už v Olomouci, byla totiž pekelná zima. 
O pár řádek dál jsem začala věřit, že cílem B‑kom-
plexu skutečně není „vytvořit suchařinu, nýbrž se 
snaží zaujmout v nových oblastech…“ (viz. zmíně-
ný úvodník). Snad mám štěstí, že při vyhlašování 
Vánoční fotosoutěže alespoň někteří zaslechli, že 
fotografií bylo nejméně za celou dobu jejího trvání 
a ti, co to nezaznamenali, si třeba všimli, že o tom-
též hovoří úvodní slovo výstavy.
Nechci nějak snižovat snahy hrstky těch, kteří pro 
vás připravují, mnohdy z čirého entuziasmu, tyto 
řádky, ale druhá strana by se hodila spíše do aprí-
lového čísla. Nestačí zjevně jen „dobře psát“, dale-
ko důležitější je dobře naslouchat a tato schopnost 
bohužel mnohým z nás zůstává odepřena. Jistě totiž 
chápete, že je rozdíl, přeji‑li redakci „co nejméně“…
omyl... co nejvíce! úspěchů v další práci.

Ladislava Matznerová

Milá profesorko Matznerová,
Vašeho oprávněně kritického dopisu si vážíme, 
mohu‑li tímto mluvit za celou redakci, a to i přes-
to, že nás zrovna do nebes nevychvaluje. Naopak 
jste dokázala zareagovat a upřímně se ohradit proti 
tomu, co Vás vydráždilo svou nepravostí. Za to Vám 
patří naše díky. Přesto, že už jsme o tom spolu mlu-
vili, chtěl bych se tímto omluvit za napáchané chyby 
a abych vše uvedl na pravou míru, musím se při-
znat, že nejspíše vznikaly i mou vinou, obecně vzato 
tím, že jsme informace do Botičského zpravodaje 
zpracovávali dva. Ačkoliv se Vám nemohu zaručit, 
že se podobných „prohřešků“ v budoucnu vyvaruje-
me, mohu slíbit, že se i nadále budeme snažit ke své 
činnosti přistupovat se zájmem a s odpovědností. 
Zachovejte nám prosím svoji přízeň i nadále.

Za redakci Michal Ježek

Historie okolí GB
O Dobytčím trhu

Dnešní povídání bych rád věno-
val Karlovu náměstí, respektive 
historii tohoto prostoru, protože 
stavby po jeho obvodu chci nechat 
až na některé příští pokračování. 

Karlovo náměstí je zvláštní mís-
to, s historií se tu lze potkat téměř 
na každém kroku, jako ostatně na 
celém území Prahy 2. Dodnes nej-
větší z pražských náměstí o rozloze 
80 552 metrů čtverečních odvozu-

je svůj starší název „Dobytčí trh“ 
od trhu s vepřovým i hovězím 
dobytkem. Za tímto účelem bylo 
náměstí navrženo již v plánech, 
podle kterých dal císař Karel, toho 
jména čtvrtý, stavět Nové Město 
Pražské od roku 1348.

O vzhled náměstí se velmi 
zasloužil Karel hrabě Chotek 
z Chotče, na jehož podnět dala 
obec pražská v polovině devate-

náctého století jižní část náměstí 
(blíže Faustova domu) upravit 
sadovou úpravou. Uprostřed 
náměstí se nacházelo vojenské 
cvičiště a prostor před radnicí byl 
vydlážděn, protože už tehdy bylo 
v radnici vězení a soud. Další, 
tentokráte již konečnou úpravu na 
sady provedl tehdy čerstvě jmeno-
vaný ředitel pražských sadů Fran-
tišek J. Thomayer (1856–1938), 
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bratr slavného lékaře. Thomayer 
dal během let 1885–1886 za teh-
dy neuvěřitelných 100 474 zlatých 
upravit sady do té podoby, jak je 
známe dnes. Pouze s tím rozdílem, 
že tehdy byly na náměstí palmy 
v obrovských květináčích a záho-
ny s velkým množstvím květin, 
které později z větší části zanikly.

Uprostřed náměstí na místě 
dnešní tramvajové trati stávala 
kamenná gotická kaple Božího 
těla, zbořená roku 1791. Její před-
chůdkyní byla v roce 1354 Karlem 
IV. postavená dřevěná věž s ocho-
zem, z něhož se poutníkům zblízka 
i zdaleka ukazovaly ostatky světců 
a říšské korunovační klenoty.

O Velikonočním pondělí konáva-
la se zde slavná Emauzská pouť, 
těšící se velké oblibě u místních 
obyvatel pražských i přespolních 
venkovanů. Náměstí bylo přepl-
něno krámky, boudami a atrak-
cemi, zkrátka vším, co v té době 
ke správné pouti patřilo. Svátek 
Ukazování ostatků, někdy také 
nazývaný „Svátek sv. kopí a hřebu 
Páně“, se slavil spolu s novoměst-
ským výročním trhem na druhý 
pátek po Velikonoční neděli. Roku 
1392 byly poprvé vystavovány 
relikvie a klenoty v kamenné kapli 
Božího těla. Svátek spolu se slav-
nou poutí však zanikl již za husit-
ských válek.

Na Karlově náměstí stala se 
kdysi velmi podivná věc, jak o tom 
vypráví pověst, zachycená histo-
rikem Adolfem Wenigem, který ji 
uvádí ve své knize Staré pověsti 
pražské: „…Zaznamenán jest 
v pamětech pana Viléma Slavaty 
podivný příběh z roku 1571, kte-
réhož ovšem pan Slavata pamět-
níkem nebyl, narodil se teprve za 
rok po tom. Toho roku 1571 dne 
20. července o půlnoci strhl se 
v Praze veliký vítr a na Novém 
Městě takový hřmot byl a tak se 
vše otřásalo, jako při zemětřese-
ní. Lidé tím ze spánku probuzení, 
běželi k oknům, aby pohleděli, co 
by to znamenalo. A tu ti, co na 
Dobytčím trhu přebývali, spatřili 
najednou dlouhou řadu jízdného 
vojska, vyjíždějící z ulice Spálené 
a beroucí se ke klášteru Na Slo-
vanech. 

Byli to jezdci dobře vystrojení, 
na pěkných koních, zbraně drželi, 
jakoby se k boji chystali. Za voj-
skem jel těžký vůz, krytý, železem 
okovaný, ale kupodivu bez kol byl, 
koně ho po zemi táhli s takovým 
hřmotem, až se domy otřása-
ly. Nejdivnější bylo nakonec: za 
vozem kráčelo osm mužů obrov-
ských postav, v těžkých botách 
s velikými ostruhami, a ti vykra-
čovali si tak hřmotně, že větší 

hluk byl, než ode všeho vojska 
jízdného. 

Když byl ten dlouhý průvod 
přejel přes celé tržiště, najednou 
ukázal se u kaple Božího těla veli-
ký oheň; také tam z jedné strany 
bylo mnoho truhel narovnaných 
do výšky, z druhé pak množství 
sudů, v jakých střelný prach se 
přechovává. Veliký vůz přijel 
k ohni a zastavil se, lidé za ním 
kráčející pak naložili naň spěšně 
truhly i sudy a vůz se zase hnul. 
Nejel však za vojskem, nýbrž oto-
čil se a jel k Novoměstské radnici 
a podle té dál. 

Potom zase strhl se vítr náramný 
a ustrašeným lidem zmizelo všec-
ko to vidění z očí. Jen jakási záře 
ostala po něm v povětří, v ní ohni-
vé kolo plálo tak dlouho, dokavad 
den se neukázal. Z lidí, kteří na to 
vidění strašlivé patřili, přemnozí 
z úděsu se rozstonali, ba někteří 
i zemřeli. Když se ta věc roznesla 
po městě, zavoláni byli někteří ze 
svědků toho vidění na radnici, a ti, 
lidé hodnověrní, vyznali a přísa-
hou stvrdili, všecko o tom vidění 
nočním. 

Vykládalo se později, že to všec-
ko byl vzdušný nějaký zjev, jaké 
se někdy ukazují, když zrcadlením 
vzduchu přenáší se obraz krajiny, 
města i dějů nějakých jinam dale-
ko; ale proti tomu zřejmě mluví 
okolnost, že takové obrazy zjevují 
se bez jakéhokoli zvuku, a také 
ovšem to, že nemohou spatřová-
ny býti v noci. A tak zůstává jev 
ten nevysvětleným. Tehda lidé, 
jak v obyčeji bylo, vykládali si to 
jako předzvěst nějaké pohromy. 
A vskutku, náhodou toho roku 
neúroda byla v Čechách a hlad 
povstal takový, že mnoho lidí 
z něho pomřelo.“ 

Tolik vypráví Adolf Wenig ve své 
pověsti, ale o tomto zjevení se 
dovídáme z několika zdrojů, mimo 
jiné z dobových novin pražského 

tiskaře Jiřího Černého. 
A ještě jedna pověst vztahuje 

se ke kapli: „Jakási žena jdoucí 
od svatého přijímání tajně vyňala 
z úst hostii a zahodila ji na hro-
madu dříví uprostřed rynku. Tam 
se později počaly dít podivné věci. 
Lidé vypozorovali, že dobytek 
hnaný na trh, se tomuto místu 
vyhýbá a v noci se nad hromadou 
dříví objevuje zvláštní světlo. Hle-
dali proto a nalezli neporušenou 
hostii. Na paměť této události 
tu pak byla postavena kamenná 
kaple.“ Pověst sice zajímavá, ale 
skutečnosti poněkud vzdálená. 

Nyní ale opusťme pověsti 
a zmiňme ještě několik skutečných 
historických událostí, týkajících se 
kaple. Ta byla vystavěna v letech 
1382–1393, a to nákladem „bra-
trstva obruče a kladiva“ na půdo-
rysu osmicípé hvězdy. Vedle kaple 
stávala již dříve zmíněná věž. Po 
dostavbě kaple se relikvie a kleno-
ty ukazovaly v ní. Bylo tomu tak až 
do roku 1437, kdy při poslední mši 
sloužil mši biskup Filibert za pří-
tomnosti císaře Zikmunda a císa-
řovny. Při tom dal císař, jak prve 
slíbil, vyhlásit v jazyku latinském, 
českém, německém a uherském, 
že Čechové a Moravané podobojí 
přijímající jsou věrnými křesťany 
a pravými syny církve. Toto prohlá-
šení bylo vytesáno do kamenných 
desek, zasazených do stěn kaple. 
Po jejím zrušení a požáru byly 
tyto desky jako jediné zachráně-
ny a později uloženy v Národním 
muzeu, kde se nalézají dodnes.

Na obrázku vidíme vyobrazení 
podivuhodného nočního zjevení 
na Karlově náměstí tak, jak nám 
jej uchoval pražský tiskař Jiří Čer-
ný ve svých dobových novinách. 
Stavba uprostřed je gotická kaple 
Božího těla. (foto archiv autora).

■ Jan Hanousek
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Demolice objektu bývalé tiskárny 
Unie, takřka naproti naší škole, je 
již dokončena. Respektive demoli-
ce budov, které stály ve vnitroblo-
ku a byly nevalné architektonické 
ceny. Co přesně bude na jejich mís-
tě zatím netuším, ale lze se doha-
dovat o garážích, krytém bazénu 
nebo něčem podobném; v hlavní 
budově má být totiž luxusní velko-
kapacitní (a rozměry budovy tomu 
odpovídají) hotel, který má vybu-
dovat nějaký anglický či americký 
milionář. 

Kdyby se tento projekt poda-
řil, stálo by to za to, protože by 
zatraktivnil naši čtvrť. Také lze 
přičíst stavebním úpravám za 
prospěšné vybourání nevzhledné 

haly z vlnitého plechu, zastřešující 
bývalou ulici Na Děkance (podle 
pozemků, které zde mívalo vyše-
hradské děkanství), kterou bývalé 
nakladatelství Naše vojsko zabra-
lo pro svůj manipulační prostor 
a uzavřelo z obou stran železnými 
vraty. Možná se dočkáme i obno-
vení této ulice. 

Jinou pozitivní změnou jsou opra-
vy a úpravy chodníků, probíhající 
na mnoha místech v okolí. To ale 
s tématem Unie příliš nesouvisí. 
Na obrázcích je vidět fasáda této 
budovy při pohledu ze Svobodovy 
ulice a z ulice Na Děkance. Všech-
ny obrázky z archivu autora. 

 ■ Jan Hanousek

Okolí GB: Druhá aktualita

Co by to bylo za B‑komplex, kdy-
by v něm chyběla rubrika zasvě-
cená vtipným glosám profesorů 
a studentů, kteří spolu vytvářejí 
jedinečnou gymnaziální atmo-
sféru. Naši profesoři jsou jakousi 
delikátní ochutnávkou jedinečné-
ho humoru a pestrosti botičských 
vyučovacích jednotek.

O domácnosti
prof. Šmejkalová: Pračka se má 
vytahovat ze zásuvky. U Terezy to 
nedělaj, ale žehličku zapínaj…

prof. Šmejkalová: Fakt bych 
se někdy ráda podívala k vám 
domů. 
studenti: Neni problém.

O respiraci rybiček
prof. Hlavsa: Čím dýchají rybič-
ky? 
studenti: Pusou.

Jídlo, jídlo, ach to jídlo…
prof. Šmejkalová: Zuzana se ješ-
tě cpe! 
studentka: Ne, já jím “ťik ťak”. 

Studenti občas bývají při hodinách 
zaneprázdněni… 
prof. Cmuntová: Počkám, až si 
umeješ nádobí. Nechceš ještě 
udělat manikúru?

Často trpí únavou…
prof. Šmejkalová: Proč to nechce-
te psát? 
studenti: Jsme unaveni.
prof. Šmejkalová: A po prázdni-
nách nebudete?
studenti: Budeme, ale jinak.

prof. Vondra: Koblížkové, prober-
te se.

I přesto však perlí
prof. Rezková: Ohniska elipsy 
bývají také označována jako F1 
a F2.
student: F1 no jasně – Schu-
macher a Räikkönen. 

A profesoři se nenechávají 
zahanbit 
prof. Čambal: Otec gejzírů, Gej-
zir, je v současné době už mrtvý. 
Dostříkal, od šedesátých let si už 
ani neškrt. 

prof. Hlavsa: Takže práva americ-
kého prezidenta: Může mít Levin-
skou.

O kantorství 
prof. Rezková: Můj muž tvrdí, 
že mé povolání je jen časově 
a  inančně náročný koníček.

Hyperbola vs. myš
prof. Rezková: Takže definice 
hyperboly: Hyperbola je množina 
všech bodů, pro které platí, že 
(nakoukne do klece)… Tady kdysi 
byla myš… jo, je tu.
student (chce odvést pozornost od 
definice hyperboly): A co říká? 
prof. Rezková: Neříká nic, kuželo-
sečky ji nezajímají, stejně jako 
vás. Je to 1:1. Odnese si z té 
hodiny asi tolik, co vy.

Někteří profesoři si s problé-
my nedělají těžkou hlavu
prof. Hlavsa: Vyznačte si na té 
mapce 48 federativních států 
USA… no koukám, že jsem ještě 
ustřihl Kalifornii, tak tedy 47 států 
USA.

A vypořádají se i s tím nejdel-
ším…

prof. Luňák: Dihydrát dihydro-
genethylendiamintetraoctanu 
disodného – to je slovo, to kdyby 
někdo napsal do scrabblu, tak má 
plno bodů. 

Někdy se uchylují k černému 
humoru
prof. Hlavsa: Infarkt je krásně 
poznat. Když rozříznete srdce, tak 
jsou tam takový bílý žilky. Takže 
můžete říct, kolik ten člověk měl 
infarktů, no ale to už je mu to 
vlastně asi jedno.

prof. Hlistová: Kde jsme skončili? 
Jo, minule jsme vlastně shodili ty 
dvě atomovky. 

prof. Hlavsa: Můžete žít bez plic?
studenti: Ne.
prof. Hlavsa: Jasně že jo, ale jen 
asi tři čtvrtě minuty.

A často hledají praktické pří-
klady
prof. Luňák: To M (kovový iont) je 
muž, a pokud je v blízkosti pouze 
indikátor, tedy ošklivá žena, tak 
reaguje s ní. Pokud však přichá-
zí hezká žena, neboli ligand, tak 
muž tu ošklivou opustí a přechází 
na tu hezkou.

Jsou střízlivě optimističtí
prof. Šíma: Ještě to neumíte 
pojmenovat, ale jednou přijde 
den a možná to zvládnete.

A mají nás rádi
prof. Šíma: Ftaláty do sebe dostá-
váte, když koušete gumové věci. 
Takže, prosím vás, nekousejte 
gumové kachničky, medvídky 
a jiná podobná zvířátka.

Naši profesoři
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Podávají vyčerpávající vysvět-
lení
prof. Čambal: Lidská popula-
ce není dokonale panmiktická 
(množení všech jedinců navzájem 
se stejnou pravděpodobností), 
protože to prostě neděláme každý 
s každým, je tu nějaký pohlavní 
výběr a tak.

Občas používají děsivé výrazy
prof. Šíma: Chca, nechca. 

a přirovnání
prof. Šíma: Koukáte zmateně jako 

lesní včela.

Vždy jsou tu ale hodiny fyziky
prof. Šmejkalová: To bylo pravidlo 
pravé ruky pro určování indukce. 
Pak používáme ještě pravidlo levé 
ruky pro určení síly. Zkuste hádat, 
co budeme používat, až budeme 
určovat energii?
studenti:   Nohy.
prof. Šmejkalová: Ne! Nic. Protože 
energie není vektorová veličina.

prof. Šmejkalová (rozdává opra-
vené laborky): Tedy ale nejvíc 

jsem se nasmála, když mi tam
někdo napsal Voltampérova cha-
rakteristika. To nejde. Nebyl žád-
nej Voltampér.
student: Tak Volt a Ampér spolu 
uzavřeli registrovaný partnerství, 
třeba to v tý době už šlo.

prof. Šmejkalová: Všichni měli 
tohle špatně až na Myšičkovou. Ta 
to neměla vůbec. 

■ Vít Vršník, Michal Ježek
 

Anketa: Katedra na GB
Nevzpomínám si, že by B‑kom-

plex ve své novodobé historii 
zveřejnil školní anketu. Anketa 
ke Katedře, tedy internetové-
mu programu, který od počátku 
tohoto roku nahrazuje mnohými 
studenty tak milované klasické 
třídní knihy, je jistě pro pravidelné 
čtenáře překvapením. 

Jejím úkolem bylo zhodnotit 
nový systém „elektronické tříd-
nice“, jejíž užívání bylo v prvních 
měsících obklopeno řadou kontro-
verzí, především ze strany pro-
fesorů, kterým měl nový systém 
značně ulehčit práci. Podívejte se 
tedy, jak jej hodnotilo devět tříďa-
sů, kteří s Katedrou denně pracují 
a mohou tak v praxi odhalovat její 
přednosti i nedostatky.

Je zaznamenávání údajů do 
katedry zatíženo větší pravdě-
podobností překlepu? 
Není ‑ 2
Ano, nepatrně – 4 
Ano, výrazně – 3 

Důvod: většinou díky namátkové 
kontrole; precizní kontrola je vel-
mi pracná

Klasifikujete práci studenta  
jen podle průměrů katedry?
Ne –  2
Ne – mám vlastní hodnocení, ale 
ke katedře hodně přihlížím (7)
Ano – 0 

Důvody:
‑ je to méně objektivní – katedra 
neumí hodnotit celkový studentův 
projev 
‑ neklasifikuje faktory jako je 
aktivita v hodině nebo pracovní 
morálka
‑ „Katedra je stroj, já jsem člo-
věk“

Komentáře:
„průměr mě směřuje ke známce, 
ale katedra nabízí jen omezenou 

váhu známek, která vždy neod-
povídá práci studenta v daném 
předmětu“

„nastavuji si průměr, který mi 
vyhovuje, a pak k němu silně při-
hlížím, zohledním ale i jiné aktivi-
ty při hodině nebo v soutěžích“

„mám vlastní hodnocení, protokol 
s koeficientem 0,25 mi nevyhovu-
je“

Zabere vám zápis do katedry 
více času?
Ano – 8

Komentáře: 
„záleží to na rychlosti počítače“ 
(4)
„o hodně víc, třikrát až čtyřikrát“ 
(2) 
Ne – 1

Jak dlouho zapisujete? 
Při hodině většinou 2 ‑ 3 min, čás-
tečně u toho učím (někdy nesta-
čím) – (5)
Většinou zapisuji mimo hodinu – 
(4)
Celkově v průměru 20 ‑ 25 min. 
denně – (9)

Chodíte na  hodinu dříve, kvůli 
zapnutí PC a aktivizaci kated-
ry?
Ne – 7 
Komentáře:
„musel(a) bych chodit alespoň 
o dvě minuty, nedělám to“ ‑ (4) 
„stíhám v hodině“ ‑ (2) 
Ano – 2

V čem je katedra pozitivní?: 

‑ počítá zameškané hodiny a upo-
zorňuje na nedostatky
‑ sčítá zápisy 
‑ ukazuje aktuální rozvrh a suplo-
vání
‑ čísluje sama odučené hodiny
‑ může napomoci v rozhodování 

o známce (počítá průměry) 
‑ třídní profesor nemusí vyprošo-
vat třídní knihu
‑ třídní profesor neodpovídá za to, 
jestli kolegové zapisují
‑ profesor se nemusí obávat ztrá-
ty třídní knihy 

Jaké jsou hlavní nedostatky 
systému?:

‑ pomalost počítačů – počítač 
se pomalu zapíná, někdy vůbec 
nefunguje, nečekaně se odhlašu-
je (vypršení stránky)
‑ program se zasekává, rychle 
se odpojuje pro nečinnost (např. 
když musí učitel přerušit zápis 
kvůli vysvětlení příkladu)
‑ omlouvání hodin je zdlouhavé 
– naskočí nejprve všechny třídy, 
které dotyčný učí,    konkrétní 
třída se otevírá zdlouhavě podle 
kalendáře, každý den se musí 
otevřít zvlášť, na jednom výpisu 
se ukáže, kdy student chyběl, ale 
nemůže se do něj zapsat důvod 
nepřítomnosti ‑ je nutné zapsat 
důvod každé absence zvlášť 
‑ dopsat dodatečně známky je 
náročné
‑ při zápisu seminářů nelze pře-
kliknout na jinou třídu

Kritický hlas kantora: „Mys-
lím, že systém dělali lidé, kteří 
přesně neznali práci třídního pro-
fesora. Nejde to spustit, systém 
je pomalý, občas chaotický, když 
se dělají věci, které nejsou každo-
denní, např. doplňování informací 
do matiky…, špatný je i přehled 
a zápis poznámek studentů.“

Poznámka: Červeně je v závor-
kách označen počet respondentů 
ke konkrétnímu vyjádření.

Objektivně zhodnotit systém 
elektronické třídnice není jedno-
duché, přesto se ale dá poměrně 
snadno vypozorovat, že největším 
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problémem jsou technické problé-
my, které nastávají často u počí-
tačů, jež jsou pomalé a někdy 
i efunkční. Jejich spuštění však 
učitelé většinou zvládají v hodi-
ně. To samé se týká i samotného 
programu Katedry, který se někdy 
zasekává při spouštění či sám 
vypíná. Co se týče jeho dalších 
nedostatků, většina profesorů jej 
shledává nepraktický v zazname-
návání absencí, které je zdlouha-
vé a chaotické. 
Profesoři většinou zapisují 

v hodině 2 ‑ 3 min., což je zhruba 
srovnatelné se zápisem do třídní 
knihy, netýká se to však dalších 
povinností třídního profesora. 
Celkem stráví třídní profesor 
u katedry v průměru kolem pět-
advaceti minut denně, což závisí 

také na funkčnosti počítače, je to 
však většinou déle, než by obná-
šela průměrná denní práce s třídní 
knihou. 
Největší předností katedry není 

ani tak sčítání absencí, které 
ne všem dělalo problém v kla-
sické třídnici a navíc může být 
i zatíženo větší pravděpodobností 
překlepu, ani tanovování průměrů 
u jednotlivých známek, ačkoliv je 
z tohoto hlediska většině kantorů 
Katedra nápomocna, není zcela 
objektivní a učitel tak musí spolé-
hat především na své hodnocení. 
Je jím, možná trochu překvapi-
vě, skutečnost, že třídní učitel 
už nemusí přebírat hlavní odpo-
vědnost za existenci třídní knihy 
a navíc nemusí ani hlídat kolegy, 
aby zapsali. 

Určitě by se však našla i další 
pozitiva či nedostatky, které tato 
anketa neodhalila. Zajímavý by 
v této souvislosti určitě byl i hlas 
studentstva. Jistě by se našli 
tací, pro které je zrušení třídní 
knihy hlubokou ránou a srdeční 
záležitostí… 
Ačkoliv tato anketa nezazname-

návala studentské ohlasy, přesto 
doufám, že byla alespoň z této 
pozice přínosná a třeba i pomůže 
některé z nedostatků napravit či 
odstranit. 
Díky všem respondentům. 

■ Michal Ježek

Rozhovor s prof. Luňákem
aneb o galavečeru, zákulisí příprav a nervositě

V rámci příprav galavečera 
probíhala příprava profesor-
ského sboru, který nacvičoval 
své vokální a herecké vystou-
pení. Kdo tento nácvik vymýš-
lel a kdo jej organizoval? Jak 
dlouho  profesoři cvičili? 
Celé naše vystoupení vymyslela 
a připravila s námi paní profe-
sorka Jaroslava Halamová. Cvi-
čili jsme poměrně dlouho, nácvik 
probíhal od října, asi jednou za 
čtrnáct dnů, vždy odpoledne. 

Vzpomenete si, komu z profe-
sorů dělala jeho role největší 
problémy? Kdo to naopak leh-
ce zvládal?
Nejprve připomenu ty, kteří zpěv 
bravurně zvládali. Jsou to ti pro-
fesoři, kteří umějí zpívat a už tak-
to vystupovali, tedy pan ředitel 
Šafařík, profesor Šíma a profe-
sorky Marešová, Nováková, Kotr-
čová a vlastně všichni další sólis-
té. Do kategorie učitelů, kterým 
zpěv dělal problémy, se mohu 
určitě zařadit já. Paní profesorka 
Halamová nás ale tak motivovala, 
povzbuzovala a chválila, že jsme 
to nakonec všichni zvládli a při 
vystoupení před skoro tisícovkou 
lidí v Majakovského sále jsme se 
cítili jako sólisté Státní opery.

Jak byste ohodnotil úsilí pro-
fesorů ve snaze naučit se svo-
je vystoupení? 
Určitě jedničkou.

Jak jste se cítil při moderování 
galavečera a při profesorském 
vystoupení? Bylo pro vás leh-

ké bavit sedm set diváků?
Moderování mně až tak obtížné 
jako zpěv nepřipadalo, i když ner-
vozitu jsem cítil. Doufám, že se 
diváci bavili, taky jsme naše texty 
s paní profesorkou Matznerovou 
pečlivě připravovali. 
Ale diváků bylo víc, o lístky byl 
nakonec neuvěřitelný zájem, bylo 
prodáno a rozdáno 850 vstupe-
nek. 
Čekali jste, že bude potřeba 
na konci galavečera improvi-

zovat a zazpívat ještě jednou 
píseň Sex bomb?
Čekali jsme to, tušili jsme, že 
budeme muset přidávat. Stačilo 
se při nácviku podívat na úchvat-
né taneční kreace jednotlivých 
profesorů.

Jak vám seděly písně, které 
jste zpíval?
Já to moc neřešil. Myslím že bylo 
zajímavé, že náš repertoár byl 
pestrý, že jsme zpívali reprezen-
tativní vzorek písní posledních 
padesáti let. Podle ohlasů měly 

největší úspěch budovatelské pís-
ně padesátých let.

Jaký bod programu galaveče-
ra vás nejvíce zaujal?
Těšil jsem se na vystoupení pro-
fesorů, kteří připomínali bohatou 
historii našeho úspěšného gym-
názia a na pěvecké trio Halamo-
vých. Současně mě zaujali všich-
ni další vystupující z řad našich 
absolventů a studentů. Nemohu 
nikoho jednotlivě vyzdvihnout, to 
by si ostatní nezasloužili. 

Jaké máte ohlasy na galavečer 
z pohledu účastníků? Jak bys-
te jej osobně zhodnotil?
Veskrze kladné (11 kladných 
emailů, 1 neurčitý, žádný zápor-
ný) Ale je mi jasné, že ti co nebyli 
spokojeni nám nepsali. Také slov-
ních pochval bylo dost. Přestože 
jsem většinou kritický, tak mys-
lím, že se nám galavečer povedl 
a musím poděkovat všem, zvláště 
pak organizátorům, profesorkám 
Kotrčové a Matznerové.

Děkuji za rozhovor.   
     
 ■ Michal Ježek
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Rozhovor s Michalem Klocem
studentem 3. ročníku a úspěšným hercem, skladatelem i zpěvákem…

Kolik je ti let?
17, za chvíli 18 let. ( M. K. oslavil 
narozeniny 22. března. ‑ pozn.
red.)
Do jaké třídy chodíš?
Do 3.B. 
Jak se ti nyní vede?
A jó. Tak jde to. Věci se relativně 
daří (smích).
Jak jsi se dostal do dramaťá-
ku?
Do dramaťáku jsem se dostal 
v prvním ročníku, víceméně náho-
dou přes moji kamarádku, Šárku 
Hlistovou, která tam už teď ani 
nehraje. Od ní jsem se dozvěděl, 
že v dramaťáku hrají novou hru… 
Tehdy se znovu předělávala Matu-
ritní romance z r. 98, pod názvem 
Řekněte to Tonnymu. Šárka mi 
říkala, že mají málo herců, tak 
jestli bychom nechtěli přijít. A tak 
jsem s Vítkem Vršníkem přišel. 
Bylo to, tuším, v listopadu. Ode 
té doby jsem tam zůstal.
Jsi rád, že tam nyní jsi?
Jsem určitě rád, protože zejmé-
na teď, tohle pololetí, od září je 
tam skvělá parta. Jak se začala 
zkoušet naše nová hra, Balada 
o námořníkovi... Mám tam kama-
rády a lidi, které mám rád.
Skládáš písničky… Kdy se 
u tebe toto nadání projevilo?
Takovéto věci se u člověka vytvoří, 
ani neví, jak. Já jsem asi v 2. třídě 
začal chodit, docela proti své vůli, 
na klavír. Zprvu mě to nijak zvlášť 
nebavilo a nebyl jsem žádný dobrý 
student. Víceméně asi tak po pěti 
letech jsem oficiálně s klavírem 
skončil v ZUŠ, ale začal jsem brát 
lekce u jedné paní profesorky, kde 
jsme hráli jen to, co jsem chtěl. Já 
jsme jí říkal, že si doma jen tak 
hraju nějaké melodie a zkouším 
je zaznamenat do not. A pak jsem 
hrál a zpíval, ale hlavně tedy sám 
doma. Poprvé, kdy jsem to vytáhl 
na veřejnost, bylo z důvodu, že 
ten, kdo nám obvykle dělal hud-
bu, nestíhal, a tak jsem nabídnul 
prof. Novákové něco, co jsem 
doma stvořil, a ona řekla, že je to 
celkem dobré, a tím pádem jsme 
tu „manufakturu“ rozjeli. A fun-
guje to docela dobře…
Co tě inspiruje, když skládáš?
Všechno kolem. Vlastní život… To 
je asi taková největší inspirace.
Baví tě hraní?
Hraní mě baví, i když víc mě baví 
to, co stojí právě za tou hrou 
samotnou… Ta příprava hudby. 
Třeba jednou v úterý večer, to 
bylo asi 14 dní před premiérou, 

mi volala prof. Nováková a říkala: 
„Jeď k Aristounovi.“ To je ten člo-
věk, co nám pomáhal s hudebním 
aranžmá. Že prý musíme něco 
rychle udělat. Takže jsem vyra-
zil a jel jsem za ním. A tohle se 
mi hrozně líbilo, to je takový ten 
zápal.
Máš rád svou roli?
A jó… Mám rád svou roli. (José ‑ 
pozn. red.) Ona je taková, že toho 
moc neříká, ale nakonec to s ní 
dopadne dobře. To člověk vidí, 
když hru shlédne. 
Býváš před vystoupením ner-
vózní?
Strašně. Já jsem vždy nervózní 
před jakýmkoli vystoupením na 
veřejnosti. Vždy přemýšlím, co by 
mohlo být lépe, co by se nemu-
selo povést. Ono to vždy vyprchá 
s prvním krokem na jeviště. Ten 
první krok je nejhorší.
Jak dbáš o svůj hlas? Máš ho 
moc pěkný…
No to je právě ten problém, že já 
o něj vůbec nepečuji, takže se na 
něj dá hodně špatně spolehnout. 
Dost lidí mi však říká, že bych 
o něj měl pečovat, protože to, jak 
nyní zpívám, mu spíš škodí. Když 
bude čas, jakože bych byl rád, aby 
byl, tak o něj budu rád víc dbát.
Jaký máš vztah s prof. Nová-
kovou?
No to je takový zvláštní vztah… 
To už pomalu ani není vztah pro-
fesora a studenta. To je skutečně 
kamarádství, i když to nezname-
ná, že bych si jí méně vážil, je 
tomu přesně naopak. Já jsem za 
to strašně rád, že s ní mohu mít 
tento vztah.
Jak ji hodnotíš? Jako režiséra, 
jako člověka…

Samozřejmě kladně v obou smě-
rech. Jako člověka si jí nesmírně 
cením, protože s ní je skutečně 
veliká legrace. Její organizační 
schopnosti jsou takové, že dělá 
všechno na poslední chvíli, ale 
zatím se vždycky všechno stihlo. 
Takže i ty organizační schopnos-
ti jsou víceméně kladné. A jako 
režisérka… Tak já jí věřím ve 
všem, co nám řekne ohledně dra-
maťáku. Prostě nepochybuji o je-
jích režisérských schopnostech.
Jaký je Tvůj vztah k GB?
Asi jedním slovem suprovej.
Hodláš zůstat v dramaťáku 
i po maturitě jako Lenka Jelín-
ková a Lukáš Rokos?
Strašně rád bych zůstal. Pokusím 
se o to a minimálně bych rád dělal 
hudbu, kdybych třeba už nemohl 
hrát.
Těšíš se na další hru? Až něja-
ká bude…
Těším se hrozně moc, protože už 
se těším na ten mumraj, který 
bude kolem tvorby.
Když už jsme u slova mumraj. 
Vy jste teď byli v Hodoníně na 
stejnojmenné soutěži ama-
térských souborů. Jak jste 
dopadli??
Dopadli jsme relativně dobře. 
Byli jsme druzí (později se uká-
zalo, že Škorně byli první ‑ pozn. 
red.). Dostali jsme čtyři ceny za 
herecké výkony. Konkrétně to byli  
Lenka Jelínková (Madlene), Lukáš 
Rokos (Mikoláš), Klára Steklíko-
vá (Michelle) a Zuzka Mančalová 
(Lousa). Mě osobně potěšila hod-
ně cena za hudbu.
Co chceš v životě dělat?
Já mám hromadu zájmů a teď 
si z toho musím nějak zvolit to, 
co bude pro mě nejlepší. Zatím 
jsem zvolil, že půjdu asi studovat 
Fyziku. Uvidíme, jak to dopad-
ne… Kdo ví?!? Možná se ten život 
nějak skoulí a budu nakonec dělat 
hudbu.
„Vlastní život… to je asi ta největší 
inspirace.“

Co tě nejvíc baví? Je to právě 
hudba?
To je právě hrozně těžké porov-
nat… To záleží na okolnostech. 
Hudbu miluju a dělám ji strašně 
rád. Ale zároveň mám docela rád 
nějaké poznání. Zajímají mě věci 
ohledně fyziky a přírodních věd.
Přemýšlel jsi někdy o kariéře 
skladatele?
Spíše než, že bych o tom přemýš-
lel, jsem o tom snil, ale uvidíme, 
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Botičský Galavečer
aneb jak to bylo o narozeninách „úctyhodné dámy“
Přípravy se konaly již dlouho 

dopředu. Už na konci minulého 
školního roku profesorský sbor 
sháněl materiál, který by se dal 
použít na tuto slávu. Oslava „pade-
sátin“ úctyhodné dámy Gymnázia 
Botičská sice měla trvat jen pár 
hodin, zato však měla oslnit celé 
zástupy příchozích, současných 
i bývalých studentů a přátel ško-
ly. Měla potěšit každé oko a pře-
devším rozehřát srdce člověka 
při krásných vzpomínkách. A to 
nejen v otázce vzdělání, ale hlav-
ně v životě, v obyčejném životě, 
do kterého si neseme vzpomínky 
a rady od těch starších, kteří už 
mají „něco“ za sebou.

19:00 ‑ 21. 3. 2007 – Národní 
dům Na Vinohradech

Očekávaný galavečer se rychle 
blížil. Nervozita byla patrna na 
všech, kteří se podíleli na přípra-
vě. Již od pěti hodin odpoledne 
se začali scházet hosté. Ve foyer 
postávaly skupinky a vzpomínaly 
na časy školních let. Ještě v sedm 
hodin nebylo možné „vytáhnout 

oponu“, jelikož staří známí se 
nemohli nabažit jeden druhého. 
Konečně po čtvrt na osm byl večer 
zahájen moderátorskou dvojicí, 
která posléze provázela celým 
programem. Tvořil ji charisma-
tický profesor Stanislav Luňák 
a  armantní profesorka Ladislava 
Matznerová. Oba se ujali své uva-
děčské role velmi dobře a první 
z jmenovaných se hned úvodním 
výkonem postaral o návaly smí-
chu. Jeho výkon v „teleshopingu“, 
který se týkal především nového 
almanachu školy, byl lepší než 
výkon onoho známého postaršího 
pána s náušnicí v uchu, jenž nabí-
zí výrobky v televizi. 

Krátce poté zazněla „vypro-
daným“ společenským sálem 

Národního domu na Vinohradech  
píseň „Haleluja” v podání školního 
studentského sboru pod taktov-
kou Nory Halamové. Jeho výstup 
se opakoval ještě jednou v závěru 
večera.

Program byl vskutku velmi boha-
tý a zábavný, protkaný mnohými 

uměleckými výstupy absolventů 
i současných studentů. S muzi-
kálovými ukázkami vystoupil dra-
matický soubor Škorně a přivítáno 
bylo i další pěvecké těleso, tento-
kráte sbor studentů GB Antifona.

Co se týče historických upomí-
nek a vzpomínek, bylo jich mnoho, 
ať už z úst Evy Kotrčové a Evže-
na Markalouse o současných 
časech na Botičárně, z povídání 
a komentářů o 70. a 80. letech, 
kterého se ujala Milada Rezková 
a pan ředitel Šafařík či ze sym-
patického vzpomínání bývalých 
botičských učitelů a nestárnou-
cího manželského páru. Původní 
pozvání k několika nostalgickým 
vzpomínkovým větám se v jejich 
podání „zvrhlo“ v zábavný večer, 
kdy staré časy ožily neobyčejně 
aktuálním duchem.

Pravidelné příděly zábavy byly 
bezezbytku obstarávány vyhod-
nocováním soutěže Botičský tu-
kan v kategoriích Letitá odhalení, 
Husarský kousek a Největší záži-
tek, které bylo nejednou následo-
váno nadšeným potleskem. 

Hlavním vyvrcholením gala-
večera byla bezesporu vystoupení 
našich současných profesorů, a to 
k velké radosti přítomných dlouhá 
série písní, kterých se zúčastni-
la větší část nevyzpytatelného 
pedagogického sboru. Našim 
profesorům všechna čest! Zářili 
ve světle reflektorů jako hvězdy 
na Broadwayi. Nebyli jsme však 
oslněni flitry či efekty laser‑show, 
ale vtipným, milým, neformálním 
a někdy snad až trošku zběsilým 
pojetím, které vtáhlo všechny do 
děje a mnohé přimělo zapojit svo-
je vlastní hlasivky. Naši profesoři 
nebyli jen výbornými zpěváky, ale 
také herci, kteří to spolu pořád-
ně rozjížděli v neopakovatelných 
šlágrech a kostýmech. Například 
dvojice Mašek – Čambal pře-

co život přinese. Já tomu nechám 
volný průběh a možná mě náhoda 
přivede k muzice.
Co tě v poslední době nejvíc 
potěšilo?
Premiéra našeho muzikálu, kde 
to dopadlo úžasně, a tam se mi 
strašně moc líbil konec… Ta děko-
vačka, kdy za náma na jeviště 
přišla prof. Nováková. Byla to 
úžasná atmosféra, úžasná chvíle. 
Trošku je mi líto, že jsem si to 
uvědomil, až když jsem z toho 

pódia slezl.
Kdy jsi nejšťastnější?
Mezi svými kamarády, kterým 
mohu absolutně ve všem věřit. 
Na které se mohu spolehnout, což 
je právě v dramaťáku.
Co tě dokáže naštvat?
Většinou hloupost ostatních lidí. 
Nebo co mě úplně nejvíc vytáčí, 
když si někdo myslí, Bůh ví jak 
není chytrý, a ona to není zas tak 
úplně pravda. Já se ale většinou 
nenaštvávám :o)

Co bys vzkázal čtenářům 
B‑komplexu?
Vzkázal bych, ať jsou vděční za 
přátele, které mají, protože to je 
jedna z těch nejlepších věcí v živo-
tě. Přátelé vám pomohou překo-
nat chvíle, které nejsou zrovna 
příjemné. Já jsem takové přátele 
našel právě v dramaťáku…

■ Zdeňka Vrátná
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Rozhovor s prof. Šímou
aneb napoprvé neosobně (první část)

Profesor Šíma se k rozhovoru pro 
B‑komplex uvolil poměrně rychle. 
Nedělalo mu problém přemýšlet 
nad environmentalismem (neděs-
te se toho názvu, skrývá se pod 
ním mnoho zajímavého) ani 
vyprávět o svém vztahu k přírodě 
a „ekochování se“. Jeho obšírnost 
byla veliká a nyní vám z ní přiná-
šíme její první část. Ty z vás, kte-
ré zajímá více osobní život tohoto 
sympatického kantora, musím 
bohužel odkázat na další číslo.

V rámci zvýšení hodinové dota-
ce došlo k prosazení semináře 
ekologické výchovy.
Co by mělo být hlavní snahou 
tohoto semináře?
Měl by upozorňovat na vliv člově-
ka na okolní prostředí, především 
na ten, který je negativní. 

Myslíte, že je ekologická 
výchova na GB nyní dostaču-
jící? 
Nemyslím, že by bylo nutné eko-
logickou výchovu posilovat jako 

samostatný předmět. 

Odkud přišel návrh na tento 
seminář? 
Tak trochu jsem to navrhl já, teda 
spíš tu konkrétní podobu. Naše 
škola je součástí pilotního pro-
gramu, který by měl posílit eko-
logické smýšlení studentů a žáků 
a probíhá na třiceti pražských 
školách, včetně základních škol 
a gymnázií. 

O co se konkrétně jedná?
Školy z tohoto projektu by výhle-
dově měly připravit svůj vlastní 
rámcový program, který by sta-
novoval, jakým konkrétním způ-
sobem se bude šířit vliv této jakési 
„ekologické výchovy“ v rámci kla-
sických předmětů. Mělo by dojít 
ke spolupráci jednotlivých před-
mětů v environmentální oblasti. 
Nejedná se o to, že se bude učit 
něco jiného, ale o zabývání se 
tématy souvisejícími s ekolo-
gickou tematikou, především se 
zájmem o životní prostředí. Týká 

se to předmětů. Jednotliví kan-
toři by měli chodit na přednášky, 
aby se naučili, jak v rámci svých 
předmětů pracovat s ekologickou 
tematikou a jak na tuto proble-
matiku poukazovat. 

Jakých předmětů se to přede-
vším týká?
Jedná se především o český jazyk 
a literaturu, už jenom proto, že 
jazyk je prostředkem k myšlení. 
V literatuře se lze např. v rámci 
rozboru děl zabývat symbolikou 
poukazující na nebezpečí v pří-
padě nešetrnosti člověka vůči 
přírodě. Asi nejvhodnější k tomu 
jsou základy společenských věd, 
kde se to přímo nabízí, fyzika, 
kde se může často poukazovat 
na šetrnost či nešetrnost různých 
technologií, ale i výtvarná výcho-
va a matematika. Nejsnáze se ale 
tyto myšlenky začlení do biologie 
a zeměpisu.

Co se týče humanitních před-
mětů, tak jejich začlenění chá-

svědčila o prospěšnosti tělocviku, 
kdy se ve svých rolích z mladých 
nevyvinutých šprtů vypracovali až 
na svérázné „playboye“. 

Snad nejefektnější a nejneza-
pomenutelnější zážitek byl, když 
skupina profesorů nastoupila 
na pódium za zvuků písně SEX 
BOMB. Tento velký hit musel být 
pro neukojitelnost publika ještě 
jednou opakován, a tak došlo i na 
menší improvizaci, která však byla 
přívalem všeobecné euforie zdár-

ná. Centrem dění při této písni byl 
v černém kabátě s vlněnou bílou 
šálou a kloboukem sympatický pan 
ředitel, který rozproudil sám sebe 
k vytříbenému elegantnímu tanci 

a posléze k „taneční spolupráci“ 
s mnohými dámami v róbách se 
štólami, které se o jeho přízeň po 
právu předháněly.

Hudební lahůdkou bylo i pěvec-
ké trio „Halamovy girls“ s písní 
z muzikálu Kleopatra (Teď králov-
nou jsem já…), které vyburcovalo 
sál se sedmi sty diváky k nadšené 
odezvě. 

Úplnou tečku a finále galaveče-
ra přinesla opět notoricky známá 
píseň Nebe na Zemi, kterou zpíval 

doslova celý sál, a to se závě-
rečným zvoláním „Botičská to je 
nebe na Zemi“. 

Výkony všech tu byly velice 
profesionální, milé, až dojemné 

a především zábavné. Celý pro-
gram byl vždy veden v duchu vti-
pů a humoru, který je profesorům 
a zejména těm botičským dost 
blízký. Snad už jen závěrem by se 
dalo s úsměvem říci: vzhůru do 
další padesátiletky! 

Zdá‑li se vám naše vyprávění 
o tom, jak to na padesátinách 
vypadalo, snad příliš nadnesené, 
věřte, že student, jemuž ústav za 
dob studií přirostl k srdci, tako-
vých večerů věru moc nezažije. 

■ Karolína Adámková,
 Michal Ježek
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pu. Ale neumím si představit, 
jak by to šlo v matematice?
Na to se specializuje paní pro-
fesorka Kotrčová, ale dovedu si 
představit nejrůznější slovní úlo-
hy, týkající se znečištění prostředí 
nebo statistiku, pracující s údaji 
o životním prostředí.

Nicméně tím, že začne člověk 
používat ekologické termíny, 
se ještě automaticky nestává 
člověkem ekologicky myslí-
cím. Jak naučit člověka sku-
tečně ekologicky myslet?
To jistě ne. Ale tím, že člověk 
o problémech Země uslyší z více 
úst, určitě ho to donutí k zamyš-
lení nad vlastním chováním. 
Vůbec, nový rámcový vzdělávací 
program pro gymnázia přichází se 
čtyřmi průřezovými tématy, která 
mají studenty nutit k zamyšle-
ní nad různými oblastmi lidské 
existence. Vedle ekologické 
a environmentální výchovy je to 
také multikulturní výchova, medi-
ální výchova a oblast týkající se 
sociálních dovedností a myšlení 
v globálním měřítku. 

Čím se zabývá vědní obor mul-
tikulturismu?
Tato oblast mi zatím zůstává uta-
jená. Jedná se spíše o humanitní 
téma, týkající se soužití s nej-
různějšími skupinami obyvatel, 
ať už národnostními, sociálními, 
náboženskými i dalšími.

Jak hodnotíte projekt Ekog-
ramotnost pro Prahu, který je 
organizován na základě Rám-

cového vzdělávacího progra-
mu a je financován z EU?
Myšlenka je dobrá, ale samotný 
projekt má svoje vady. Organi-
zuje ho Magistrát Prahy a semi-
náře vedou lidi z Přírodovědecké 
fakulty. Mezi nimi chybí vzájemná 
koordinace. Navíc nejsou semi-
náře vedeny jednoznačným smě-
rem. Učitelé na ně měli chodit 
za účelem, aby se tam dozvěděli 
konkrétní postupy a kroky, které 
by měli provádět, ale místo toho 
to dopadlo tak, a za to může špat-
ná organizace, že dostali za úkol, 
aby si sami připravili svoje návr-
hy. Takže nyní se o tom tak nějak 
dohadujeme. To je trochu brzda. 

Co ještě zpomaluje šíření pro-
jektu?
Bojují zde různé vlivy. Jednak 
se vy (studenti) učit nechcete, 
a  avíc i racionálně uvažující člo-
věk si může říci, že to není nutné 
učit jako samostatný předmět. 
No a je to také ta organizační 
neschopnost, protože Výzkumný 
ústav pedagogický (který dává 
dohromady Rámcový vzděláva-
cí plán) vůbec nespolupracuje 
s „Cermatem“, který pracuje na 
koncové podobě obsahu státních 
maturit, takže i příprava školních 
vzdělávacích programů vázne. Je 
to otázka např. i práva a legislati-
vy, co se týče tvorby konkrétních 
zákonů, do jisté míry i problém 
sociologický a politický. Politické 
strany by k tomu měly zaujmout 
postavení a vytvořit konkrétní 
kroky řešení. 

Takže jste tím spíše rozladěn?
Někdy to vypadá, že to nikam 
nepovede. Ale uvidím.

Už jste zmínil pojem environ-
mentalismus. Jím se zabývá 
environmentalistika. Jaký je 
rozdíl mezi ní a ekologií ? Je 
možné chápat tyto dva pojmy 
jako synonyma?
To by nebylo přesné. Co se týče 
environmentalistiky, jejím střed-
obodem je člověk a jeho vliv na 
životní prostředí. Ekologie je nau-
ka o vztazích organismů a o eko-
systémech. Environmentalismus 
je velmi mladý obor, v podstatě 
ještě v plenkách. Jedná se záro-
veň i o jakýsi způsob myšlení.

Děkuji za rozhovor.
■ Michal Ježek

Ekopřednáška 2007
Al Gore: Nepříjemná pravda

Tentokrát netradiční příspěvek 
do mé rubriky. Jako loni, i letos 
jsem se zúčastnil ekologického 
pořadu s následnou diskusí. Kdo si 
pamatuje článek z té loňské, může 
očekávat zase kritiku nebo alespoň 
trochu výsměchu. Na úvod musím 
říct, že jsem o Nepříjemné pravdě 
(Inconvenient Truth) slyšel hodně 
předem. Byl jsem tedy připraven 
na americkou show s politickou 
reklamou, která se přehnaně 
a neracionálně plácá v takových 
otázkách, jako je Katrina. A počí-
tal jsem s tím, že si o následné 
přednášce sepíšu první nápady, 
jak vtipně kritizovat. Pro ty z vás, 
co se na moji kritiku těší, špatná 
zpráva: dnes budu s rozzářenýma 
očkama chválit, protože letos to 
bylo opravdu „jiný kafe“…

Nepříjemná pravda – proč na to 

určitě jít?
Chtěl jsem si udržet nadhled, ale 

nepůjde mi to. To se dá u pořadů 
BBC, které řeší problémy globál-
ních změn klimatu zcela racio-
nálně, vědeckou cestou, formou 
vědeckých dat, grafů a tabulek. 
Tedy u něčeho, co si drží samo 
„sebeočistný“ odstup. Tady to 
prostě nepůjde. Nejen, že to není 
britské, ale americké, ale i sám 
Al Gore do filmu přidává pro mě 
zatím v dokumentárních ekopo-
řadech nepoznaný rozměr osobní 
a emotivní.

Pořad není ani tak filmem, jako 
spíše sestřihem jeho přednášek, 
se kterými jezdí po světě, a osob-
ních vstupů s prezentací vlastních 
názorů a niterných pocitů. Pro 
někoho z vás to může znít pří-
mo hrozivě. Ale věřte, že to má 
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skvěle zvládnuté tak, že svým 
dílem působí opravdu na všechny 
vjemy. Ještě se mi nestalo, že 
bych u dokumentu podobného 
tématu neskončil konstatováním: 
„Hmmm, jo, to je fakt. Je to špat-
ný a musí se s tím něco dělat, ono 
se to musí řešit.“ Tentokrát ne. 
Ač jsem se nedozvěděl nic nové-
ho, zapůsobil na mne film coby 
ohromně silná emotivní rána. 
Kombinace vědeckých faktů s tak 
silnými osobními zkušenostmi 
(tragédiemi) je opravdu mocná 
zbraň dlouhodobého účinku.

Ale snímek není jen o strašení 
a útoku na city. Je zároveň ame-
ricky zábavný. Al Gore prokládá 
své přednášky různými vtipnými 
historkami ze školy a ze života 
vůbec. Ovšem, ač jsem to vůbec 

neočekával, potom těchto vložek 
dokázal mistrně dál využít, čímž 
posluchače (resp. diváka) dokázal 
upoutat i na (pro někoho předem) 
nudné, ale důležité informace. 
Opravdu každá věta měla své mís-
to a každá znova probouzela zvě-
davost a pozornost. Samozřejmě, 
že se během přednášek dostal i na 
„nudné“ popisy jevů, jako je ohří-
vání Země Sluncem a funkce skle-
níkových plynů. Ano, ale za stře-
doškolským výkladem byl hned 
zařazen výklad pro „náročnější“. 
Ó, jak pozoruhodný může tento 
proces udělat příkladová scénka 
od tvůrců Simpsonových! Dokon-
ce i jeho „výlety“ vysokozdvižnou 
plošinou, aby ukázal hodnoty na 
grafu koncentrace CO2 v atmo-
sféře a s tím související teplotou, 
které mnozí považují za přehnané 
a nehodící se, mně přišly výborné. 
Kombinace vědeckých faktů s tak 
vtipnými pomůckami a prostředky 
je opravdu mocná zbraň k udržení 
neustále plné pozornosti.

A mé informace, se kterými jsem 
do kina šel? Jednoznačně musím 
vyvrátit! Trochu politiky by v tom 
šťoural našel, ale to je v Americe 
naprosto normální. Katrina dosta-
la maximálně 5 minut včetně 
teorie hurikánů vůbec a výborně 
do scénáře zapadla. A americká 
show to skutečně byla. Protento-
krát bohudík (to se jen tak říká).

Následná diskuse ‑ RNDr. Jan 
Pretel, CSc. z ČHMÚ

Ani zde naděje těch, co alespoň 

tady čekají dávku tvrdé kritiky, 
nenaplním. Tohle byl prostě správ-
ný člověk na správném místě. 
Nikdo, kdo by si vymýšlel, kdo by 
nevěděl víc, než co si načetl den 
předem, prostě odborník, co se ve 
svém tématu vyzná a dostane‑li 
otázku mířenou jinam, nebojí se 
říct „nevím“. Ale říkat to, až na pár 
výjimečných otázek ohledně topí-
cích se ledních medvědů a podob-
ně, nemusel. Dostával mnohdy 
dobré otázky, na které velmi 
dobře a srozumitelně odpovídal. 
Ano, byly tam věci, se kterými 
nesouhlasím, ale nemyslím, že by 
se těchto nepřesností dopouštěl 
nevědomky. Spíše se vyskytly 
v zájmu co největší pochopitel-
nosti odpovědí. Což se mu, dle 
mého osobního názoru, dařilo na 
jedničku i s tou hvězdičkou.

Závěrem…
Prostě super. Všem doporučuji. 

Nejen z hlediska ekologie. Moc 
děkuji, že jsem tam mohl jít. Moc 
děkuji doktorovi Pretelovi, že tam 
byl a že byl skvělý. A chci pod-
pořit (a taky popostrčit) profesor-
ku Cmuntovou, aby realizovala, 
bude‑li to možné, myšlenku vzít 
na Al Goreho také třeťáky…

Oficiální adresa filmu, který 
u nás asi neseženete: www.cli-
matecrisis.net

■ Jan Zámečník

Al Gore v Japonsku

Airsoft
... „Postupujte, co nejopatrněji, 

můžou být kdekoliv“, hlásí plu-
kovník Ondra vysílačkou naší jed-
notce. Stop, naznačuje kapitán 
v první linii. Celá jednotka zale-
hává k zemi a s napětím očekává 
rozkazy. Kontroluji stav zásobní-
ku. Je plný. V tom slyším praskot 
větví nedaleko ve křoví. To jsou 
oni. Rozpoznávám obrys jedné 
z postav a beru si ji na mušku. 
Chvíli je napjaté ticho. „PALTE!,“ 
ozve se ve vysílačce. Zasáhl jsem 
nepřítele do ramene. Ze zálohy 
však vybíhá další, okamžitě se 
snažím nabít k další ráně. Byl 
rychlejší. Zvedám zbraň nad hla-
vu a odcházím ze zuřící bitvy. Mís-
to zásahu mírně pálí, bylo to dost 
zblízka, asi budu mít modřinu…

Takto nějak může například 
vypadat airsoft. Jak jste již možná 
pochopili, jedná se o způsob adre-
nalinové zábavy, při níž se imituje 
hra na skutečné válečné operace 
a napodobují se bojové jednotky. 
Místo pravých zbraní se používa-

jí dokonalé repliky, které střílejí 
bílé plastové kuličky s průmě-
rem 6 mm (které můžete občas 
zahlédnout v lese či kdekoliv jin-
de, kde se hrál airsoft). Airsoft je 
hra, která se dá hrát v podstatě 

kdekoliv, kde nejsou lidé, kterým 
by to mohlo vadit. Může se také 
hrát, na jakékoliv úrovni chcete. 
Od zastřílení si v teplákách s „pis-
tolkama“ z vietnamské tržnice, až 
po organizované akce s desítkami 
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až stovkami účastníků, kteří mají 
vybavení za desítky tisíc korun. 
Princip však zůstává stále stejný. 
Člověk vždy prožije napínavé chví-
le, procvičí si fyzičku a postřeh, 
ale může se trénovat i topografie, 
první pomoc atd. Pojetí může být 
tedy velmi široké.

Jen stručně k historii. Airsoft 
se vyvinul v 80. letech 20. století 
v Japonsku jako odpověď na ame-
rický paintball. Rozdíl je v tom, že 
při paintballu se používají kuličky 
s barvou, a zásah je tedy jedno-
značně dokazatelný. Kuličky v air-
softu jsou sice mnohem levnější, 
ale musíte hrát s lidmi, kteří jsou 
poctiví a svůj zásah přiznají. V ČR 
je tento sport poměrně krátce, 
ale stihl se již velmi rozšířit a nyní 
existují stovky teamů, které se 
prezentují na internetu.

U teamů, které napodobují styl 
skutečných armád, je výstroj 
prakticky totožná a pohybuje se 
v řádech desítek tisíc Kč. Zbraně, 
které se používají, se rozdělují 

podle způsobu nabíjení na manu-
ální, plynové a elektrické (AEG). 
Velmi důležitou součástí výstroje 
jsou také ochranné brýle, které je 
povinnost mít na kterékoliv akci. 
Vybavení tedy závisí především 
na tom, kolik jste ochotni inves-

tovat.
Podle mého názoru je to jis-

tě velmi zábavná a zajímavá 
hra a určitě je dobré si ji někdy 
vyzkoušet. Z osobního pohledu 

však nechápu, že někoho „chytne“ 
natolik, že utratí všechny peníze 
za výstroj na airsoft a nedá se 
s ním mluvit o ničem jiném, než 
jaké jsou nové vzory maskáčů 
a jestli si budu kupovat „elek-
triku“. A už vůbec nechápu, jak 
někdo může vzhlížet k vojákům, 
kteří mají v náplni práce zabíjení, 
jako ke vzorům. Neplatí to ovšem 
o všech „airsofťácích“ a je to můj 
osobní postoj; záleží na vás, jaký 
si uděláte osobní názor vy. A mys-
lím, že to nejde jinak, než si to 
prostě vyzkoušet na vlastní kůži.

PS: omlouvám se všem znalcům 
airsoftu za nepřesnosti, poznámky 
můžete psát na redakční e‑mail. 
A hlavně si na airsoft nezapomeň-
te čelovku!!! :‑)

■ Petr Novák

 

V tomto čísle bych vám chtěla 
přiblížit tanec Breakdance. Pro-
fesorky češtinářky prominou, ale 
je to psané stylem tak trochu 
k tématu. Příště to bude už spi-
sovný :).

Každý teenager tohle slovo zná, 

ale ví taky, co se za ním skrývá? 
Breakdance vznikl v USA. Začát-
kem byl tanec “Good foot“ ( volně 
přeloženo „pevná noha“). Tan-
coval ho James Brown při zpěvu 
svého singlu ,,Get on the Good 
Foot’’. Gangy po sobě přestaly 
střílet a začly proti sobě tancovat. 
Osobnost, která je nejvíce zod-

povědná za úspěšný růst Breaku 
je asi African Bambaataa, který 
založil jeden z prvních breakových 
souborů ‑ „Zulu Kings“. V letech 
1983 a 1984 se stal Breakdance 
tanečním šílenstvím. V roce 1985 
a 1986 se u nás konalo vůbec 

první neoficiální mistroství Česko-
slovenska.

Breakdance v překladu zname-
ná zlomený tanec a musím říct, že 
neznám jiný, na který by se ten 
název hodil líp. Většinou Break 
tancujou spíš kluci než holky, ale 
není to pravidlem. Ano, dokážeme 

si představit dívku, jak nám 
ukázkově zacvičí gymnastickou 
sestavu, ale dokážete si před-
stavit kluka, který se ,,jen tak 
mimochodem“ opře o ruce a nohy 
si hodí za hlavu, prostě se zlomí 
v půlce těla? 

Díky tomuto kousku jsem mož-
ná pochopila ten trik, kdy se 
rozřeže člověk v půli těla a pak 
je zase hned celý. Jedna půlka se 
tomu rozhodne věnovat naplno, 
ta druhá si na to jen hraje. Break 
člověku dokáže „zlomit život.“ 

Navzdory tomu Break lidi stme-
luje a člověka zceluje. Dobrým 
příkladem mohou být některé 
breakařské skupiny, které se 
ochotně podílí na boji proti dro-
gám. Tanec byl už od začátku 
něčím, čím lidé vyjadřovali své 
city, své kvality, své zkušenosti, 
své problémy, své starosti, své 
emoce, své já.

Jam
Jam je typický právě pro Break. 

Tanečníci stojí v kroužku a jeden 
vždy tančí uprostřed. A co je 
v něm důležité? Ta atmosféra, 
pocit být součástí, ta myšlenka 
zkusit si to, ten rytmus v těle, 
kterej s vámi hejbe, to chvění, 
který cítíte po celém těle. 

Je to na tobě, když seš dobrej, 
vyjádří ti svůj obdiv. Když si hra-
ješ na něco, co nejsi ‑ vypískají tě 
a seš z kola venku. „Dej do toho 

Breakdance
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Minibikes
Prcek, co vám udělá radost

Radši potlačím úsměv, vyhnu se 
glosování dvojsmyslného názvu 
článku, a vrhnu se rovnou k téma-
tu. Chtěl bych vám pár řádky 
přiblížit stroječky, kterým se říká 
minibiky (minimotocykly) a které 
nejsou určeny pouze pro minilidi 
(to jako že děti), ale vyřádí se na 
nich do sytosti i lecjaký dospělák. 
Pokud se tedy dokáže poskládat 
na předmět o velikosti středně 
velkého psa a nebude si při tom 
luxovat bradu koleny. Asi nejlepší 
bude, vezmu‑li to pěkně popořa-
dě, takže se vás nejdříve pokusím 
seznámit s technickou stránkou 
těchto továren na zážitky.

Minibiků je dnes již velký výběr, 
od silničních raket (připomínají-
cích o trošku větší superbiky) po 
terénní rydla, jejichž minidrapáčky 
by se obstojně popraly i s mohut-
nější konkurencí v podobě plno-
hodnotných motocrossových 
strojů. Také objem a síla motorů, 
kterými se tito dráčkové osazují, 
má větší rozsah, od 40 cm3 do 90 
cm3, od 3,2 koně (Blata Minimo-
tard 2.5) až po nějakých 17 koní 
(KTM 65 SX). Brzdy jsou zpravidla 
kotoučové mechanické (ovládají 
se pomocí lanka jako na kole), 
ale brzdí jako čert a zadupnete 
to s nima na fleku. Převodovka je 
automatická, takže na řídítkách 
chybí spojková páčka. Ta, co tam 
místo ní je, ovládá zadní brzdu, 
jinak předek se brzdí klasicky 
pravou páčkou. Vpravo je taky 

plynová rukojeť, takže až na spoj-
ku všechno stejný jako na velký 
mašině. Teda až na to, že to nemá 
žádný odpružení. Vše je pevně 
uchyceno, takže ucítíte každý 
kamínek a větvičku na silnici. Je 
proto dobrý najít si fakt čistej kus 
asfaltu a tam už vám nebude nic 
bránit to pořádně rozbalit.

Mysleme si, že jsme takový pruh 
asfaltu již našli, takže můžeme 
začít jezdit. Vezmeme‑li třeba 
Origami B1 od 
českého výrobce 
Blata, tak tento 
25 kg bez náplní 
(tj. benzín, olej, 
chladicí kapali-
na) vážící stroj 
ze sebe dokáže 
vymáčknout neu-
věřitelných 14,3 
koně. Když ho 
trochu poladíte 
(hlavně přímý 
sání a jiná výfu-
ková soustava 
udělaj hodně), 
tak vás ten 
drobek povozí 
rychlostí, se kte-
rou byste si to 
mohli klidně valit 
v  evém jízdním 
pruhu po dálni-
ci. Z klidu na 80 
km/h se roztančí 
dřív, nežli vám 
spadne brada 

při pohledu na sličnou brunetku 
v upnutém bílém roláku. A teď 
si představte, že na to posadíte 
tříletého caparta, na hlavu mu 
narazíte helmu, přidáte rukavice, 
botky, nějakej ten chránič, drezík 
nebo kombinézku a vyšlete ho na 
trať, ať se trochu vyřádí. No a on 
si tam tak lítá, beze strachu to 
klopí až na ucho, a když mu pak 
dojde fuel (pro nezasvěcené tzn. 
palivo), tak si k vám se zářícím 

všechno! Nedáš? Tak to sorry 
kámo…“

Chceš si škrtnout? Zapal se 
do toho! Hoř pro ten pocit! Shoř 
v rytmu hudby. Ozař ostatní, 
dotkni se jich, děláš to ale hlavně 
pro sebe.

Máš strach? Je to ale jen o tobě! 
Namyšlení borci tě přece neza-
jímaj. Kašli na jejich řeči. Bavíš 
se? A o to jde! Jsou lepší? Příště 
můžeš být lepší ty! Jasně, jsou 
i takoví, co neuznají nic jinýho 
než sebe, než Break. Tak to sorry 

zase vy…

Není to ani tak o talentu jako 
spíš o dřině, kreativitě a rytmu 
v těle, a možná také tím se Break 
liší od ostatních danců.

Je to uzavřená společnost lidí, 
kteří když tancují, snaží se ze 
sebe dostat to nejlepší, ukázat, 
že na to mají, že mají na vše, 
starosti jdou stranou, seš tam jen 
ty a tvé umění, tvůj osobitý styl, 
tvůj Break.

Takže „špičky“ nechte doma 
a zajděte se někam podívat na 
Break. Nebo si klidně piškoty* 
nechte, zůstaňte doma a kouk-
něte se na webové stránky www.
bboy.cz, třeba je pak sami sun-
dáte, protože tohle je skutečnej 
pouliční tanec! Pořádnej mazec!

*Piškoty nosí baletky na zkouš-
ky.

■ Hanka Holubová

47/2007�4



��47/2007
úsměvem dojde, abyste mu do té 
minimilenky dolili trochu benzínku 
z petflašky. Jo… petflaška s sebou 
fakt stačí. Nežli vyčerpáte tu pidi-
nádrž, tak to vyjde na pár desítek 
minut soustavný střelby, potom 
dolejete, no a pak už bude malej 
tak splavenej, že ho vezmete do 
jedný a motorku do druhý ruky 
a zamíříte domů.

Jak už jsem předeslal na začát-
ku, není tahle radost zapovězena 
ani velkým chlapům, který si chtěj 
hrát. Jediným problémem zůstá-
vá, že je to fakt malý. Na stupač-
ky si nepoložíte nohy normálně, 
ale musíte je mít jakoby přilíplý 
chodidlama na boky stroje. To 
způsobí, že vystrčíte kolena, který 
jsou tak tím pádem první na ráně 

při případný nehodě. Absolutně 
nezbytný pro jízdu na silničních 
minibikách jsou proto slidery. To 
jsou takový ty bochánky, který 
mají jezdci na kalhotách kousek 
pod koleny a který slouží k tomu, 
aby si neodřeli v zatáčkách kole-
na o asfalt. Další důležitou věcí je 
trpělivost. A to hodně trpělivosti, 
neboť jízda na minibiku chce tré-

nink a zase trénink. Stokrát upad-
nete, budete nadávat, že tohle 
fakt nejde, ale když to skousnete, 
tak se vám to všechno tisíckrát 
vrátí. Už jenom při pohledu na tu 
malou krásku budete mít úsměv 
od ucha k uchu s vizí věcích příš-
tích. Výborně se s tímhle náčiním 
pilují wheele (jízda po zadním) 
a náklony. Nemusíte se bát vel-

kých škod, nemá to blinkry ani 
žádný jiný zbytečnosti. Je to pro-
stě jenom motor, dvě kola, řidítka 
a balík pořádný zábavy navrch. 

Nejlevnější způsob, jak se stát 
majitelem minibiku, je zkusit 
něco z druhý ruky. Nabídka je 
celkem velká a určitě si vyberete 
mašinku, která vám bude vyho-
vovat výkonem i cenou. Starší se 
daj pořídit už od 10 000 Kč, za 
novej kousek se budete muset 
trochu víc plácnout přes kapsu, 
ale 90 000 Kč za Origami B1 není 
taky až zas tak hrozný, když si 
uvědomíte, co za to dostanete. Je 
to prostě za „málo“ peněz hodně 
muziky, která vám stoupne do 
hlavy. 

Minibiky nejsou náhražky svých 
větších sestřiček, ale jsou to 
motorky se vším, co má správný 
bike mít. Mají svoji duši, kterou my 
motorkáři tak milujem, vypouštěj 
čmoudíky tím super zvukem… 
i když v tomhle případě to spíš 
zní jak motorová pila… a vykouzlí 
vám na tváři úsměv, i dyž se cítí-
te nejvíc mizerně. Jsou to zkrátka 
prckové, co vám udělaj radost. 

■ Robert Starý

La Fiamma:
 soubor historického tance

Historický tanec – pod tímto 
pojmem si každý může představit 
něco jiného, většině lidí však na 
mysl padnou krásné šaty, které 
vídávali v pohádkách, a tanec 
v podobě chození dokola a úklon. 
Ve skutečnosti  tato představa 
není daleko od pravdy, ale přeci 
jenom to není přesně ono.

Především se historický tanec 
liší od pohádek svou věrohodností 
a základem v historii. Tance jsou 
rekonstruovány přesně podle 
dochovaných záznamů, pokud 
však někde kousek chybí, nezbý-
vá nic jiného, než si ho domys-
let. Taktéž je to s kostýmy, jsou 
navrhovány a šity přesně podle 
dobových maleb a kreseb, popří-
padě přímo podle dochovaných 
šatů z konkrétní doby. To, co vidí-
te v  ohádkách, nemá ve většině 

případů s historií co do činění.
Historický tanec se zdá být jed-

noduchý, ale vždy tomu tak není.
Tance byly tvořeny pro zábavu 

a většina jich byla „konverzač-
ních“, tj. nebyly náročné a páry 
se mezi sebou postupně posouva-
ly, aby si mohl každý s každým 
popovídat. Takový řadový tanec 
mohl při velkém počtu zúčastně-
ných zabrat i čtvrt hodiny. Jsou 
ale také tance ryze párové, kde se 
pán dvoří dámě, a ty jsou značně 
obtížnější, některé dokonce tak, 
že se studují a nacvičují až dva 
měsíce. Řadové tance byly vzhle-
dem k oděvům a smýšlení lidí 
typické spíše pro baroko, zatímco 
ty párové pro renesanci.

Soubor La Fiamma vznikl v roce 
1995. Jeho zakladateli jsou Eliš-
ka Trojanová a František Dolejší, 

kteří mají v oblasti historického 
tance velké zásluhy.

La Fiamma se především zamě-
řuje na tance doby renesanční 
a barokní, občas zabrousí svým 
výběrem i do gotiky. Na každé 
vystoupení se vytvoří výběr tanců, 
seřadí se pokud možno tak, aby se 
prokládaly tance pomalé s rych-
lými a mezi to se vkládají zpěvy. 
Samozřejmě, že každý soubor si 
svá vystoupení organizuje odlišně 
a také záleží na možnostech, tedy 
na tom, kde vystupujete. 

La Fiamma má mnoho „odnoží“, 
nejvýraznější je soubor Chorea 
Historica, založený Evou Kröschlo-
vou po jejím odchodu z La Fiam-
my. Důvodem jejího odchodu byla 
neshoda názorů ohledně prove-
dení tanců a vystoupení. Zatímco 
Chorea historica oživuje tance 
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podle přesných dobových zápisů, 
La Fiamma si do některých tanců 
přidává prvky vlastní a také tvoří 
tance zcela nové. Použitím prvků 
z historicky dochovaných tanců 
a jejich popisů se v podstatě složí 

tanec zcela nový, přičemž se musí 
postupovat nanejvýše citlivě, aby 
tanec zapadl mezi ostatní tance 
a zároveň byl něčím výjimečný.

Eliška Trojanová, která vede 
děti k pohybu a vyučuje tanec 
na několika školách mateřských 

i základních a o prázdninách vět-
šinou také pořádá kurzy historic-
kého tance, kupříkladu v Třeboni, 
je zároveň místopředsedkyní Aso-
ciace historického tance, která 
se zabývá rozšiřováním poznání 

o historických formách tance 
v průběhu doby a jejich co nej-
věrnější reprodukcí širší veřej-
nosti, pokud možno v dobových 
interiérech. 

V r. 1994 založila E. T. soubor 
Anello, který je ryze dívčí a se 

souborem La Fiamma působí 
dohromady, jenom jeho členky 
jsou věkově v průměru mladší.

Soubor vystupuje, lidově řeče-
no, kde se dá. Historických pro-
stor, kde by se dalo vystupovat, 
velmi rychle ubývá a sehnat nové 
není tak jednoduché, jak se zdá.

Připravovaná vystoupení a i ta 
již odtančená jsou uvedena na 
internetových stránkách souboru 
v sekci vystoupení. 

Soubor přijímá stále nové členy, 
zejména však mužského pohlaví, 
ale i dívky jsou vítány, takže pokud 
byste se chtěli alespoň jednou za 
týden vrátit do dob již minulých, 
budete všemi vítáni. Historický 
tanec je spíše o zábavě a přátel-
ství než o úspěchu a vystoupení 
nejsou opředená nervozitou. Čím 
více členů a příznivců historické-
ho tance bude, tím lépe. Pro více 
informací můžete přijít za mnou 
a nemusíte mít vůbec obavy.

Internetová stránka AHT :
www.historickytanec.cz 

Internetová stránka La Fiammy:
www.lafiamma.wz.cz ‑ strán-

ky nejsou udržované, tudíž se 
nezlobte za kvalitu, připravovaná 
vystoupení jsou však vypisována.

■ Jana Hubálková

Křičte ústa!
 předpoklady expresionismu

Tato výstava probíhala v galerii 
Městské knihovny na Mariánském 
náměstí v termínu 29. 11. ‑ 4. 3. 
2007 a díky návštěvnosti a úspě-
chu byla prodloužena do 4. dub-
na.

Výstava byla velmi rozlehlá, 
mně osobně zabrala asi tři hodi-
ny. Zaměřena byla především na 
české umělce, ale zmínka o těch 
zahraničních samozřejmě nechy-
běla. Byla systematicky rozdělena 
do několika částí, z nichž se každá 
věnovala nějakému prvku, námě-
tu či stylu malby, typickým prá-
vě pro expresionismus. Zároveň 
postihovala i jeho vývoj v průřezu 
doby.

Na dvou hlavních stěnách galerie 
byly vždy vypsány nejdůležitěj-
ší události ve zkratce v datech, 
bohužel pro ty, kteří se v malířství 
alespoň trochu neorientují, mohly 
být trochu nesourodé a vytržené 
z kontextu, neboť se události daly 
jen těžko spojit v celek a bez 
vysvětlivek nebo upřesnění něk-
terých konkrétních věcí se jim 
dalo jen ztěžka porozumět. Mys-

lím, že dobře udělali ti, kteří šli na 
výstavu již s nějakými znalostmi a 
uměli se alespoň zhruba oriento-
vat v kontextu uměleckého období 
expresionismu (což platí o každé 
výstavě týkající se umění).

Celkově však výstavu hodnotím 
velmi kladně a myslím, že ti, co ji 
navštívili, si mohli odnést spous-
tu cenných informací a jistě také 
požitek z obrazů.

Nejvíce mne překvapili uměl-
ci Antonín Procházka a Alfons 
Mucha, od nichž bych expresio-
nistické obrazy nečekala, navíc 
některé z nich byly dechberoucí. 
Naopak mne zklamal Emil Pitter-
man a Emil Filla, jejichž obrazy 
se mi nelíbily stylem ani náměty, 
které na nich byly zobrazeny, což 
je ovšem pouze můj pohled na 
věc. Emilu Fillovi rozhodně více 
seděl následný kubismus než 
expresionismus.

Expresionismus ve zkratce.
Expresionismus můžeme časově 

zařadit na přelom 18. a 19. stol.
Tento směr byl reakcí na směry 

předešlé – např. impresionismus, 
ale zejména na politické, kulturní 
a sociální napětí. Umělci je pro-
mítali do své tvorby, tudíž jsou 
častými náměty bezmoc, utrpení 
a lítost. Časté byly také otázky 
etiky a morálky.

Malíře také velmi ovlivňovali 
spisovatelé oné doby a studie Fri-
edricha Nietzscheho. Dalším čas-
tým námětem byly periferie měst, 
továrny, krajina poukazující na 
uspěchanost a zároveň odkazující 
k dílům předešlé generace.

Expresionismus měl spoustu 
dalších námětů, prolínal se s jiný-
mi styly (kubismem, impresio-
nismem) a různě se deformoval 
a přizpůsoboval době.

Typickými expresionisty jsou 
z těch významnějších například 
Eugen von Kahler, Alfred Kubin, 
Jaroslav Panuška, George Kars 
a jistě dobře známý Edvard 
Munch. Všichni tito malíři se však 
díky vývoji umění nedají zaškatul-
kovat jen do jednoho směru, jsou 
však s expresionismem neodmys-
litelně spojeni.

47/2007��



�747/2007

Jazzový svět
Emil Viklický

 Emil Viklický
 (*23. 11. 1948, Olomouc)

Pianista, skladatel, aranžér 
a leader jazzových formací je 
původem z výtvarnické rodiny 
(otec byl asistentem malíře Jana 
Zrzavého 1946–49). Po maturitě 
na Slovanském gymnáziu v Olo-
mouci (1966) absolvoval obor 
numerická matematika na Pří-
rodovědecké fakultě olomoucké 
Univerzity. Tomuto oboru se však 
později nevěnoval, protože již 
během studií přenesl svůj zájem 
na hudbu a zejména jazz.

Viklický založil a vedl amatérské 
kvarteto Musica magica a soubor 
Jazz sextet E.V. . Během studia 
na universitě se živil v Bigban-
du Věroslava Mlčáka, kde získal 
swingovou a bigbandovou praxi. 
Základní vojenskou službu konal 

v jazzově orientovaném orchestru 
Pavla Bayerleho, což mu umožnilo 
navázat kontakt s pražskou jaz-
zovou scénou. Po vojenské služ-
bě působil již jako profesionální 
umělec v souboru Linha Singers. 
Poté svou kariéru na dlouhou 
dobu spojil s jazzovým ansám-
blem Karla Velebného SHQ. Začal 
se také prosazovat v  zahraničí: 
vystupoval v různých jazzových 
klubech, hlavně však r. 1976 zví-
tězil v mezinárodní soutěži jazzo-
vých klavíristů v Lyonu a ve stej-
ném roce získal za skladbu Zelený 
satén první cenu v mezinárodní 
skladatelské soutěži v Monaku.

Viklického jako pianistu a skla-
datele posunulo ve vývoji album 
V Holomóci městě, pro které je 
typické využití folklorních motivů 
v kombinaci s jazzovými postupy, 
a to jak v rytmice, tak i improviza-
cích. Tato jeho první deska zazna-
menala pozitivní ohlas u jazzové 
veřejnosti a kritiky. 

Další důležitá etapa umělecké 
dráhy byl jeho studijní pobyt na 
prestižním jazzovém učilišti Ber-
klee College v Bostonu (1977–
78). Tam si Viklický  prohluboval 
zejména své znalosti kompozice 
a aranžmá. Svůj americký pobyt 
využil i k vystupování v jazzových 
klubech v Bostonu a New Yorku. 

Tyto zkušenosti a nové poznat-
ky se promítly do alba Okno (patří 
do sféry elektrického jazzu a fun-
ky), vydaného již doma, na němž 
spolupracoval se svými bývalými 

bostonskými spolužáky.  Stejné 
obsazení se uplatnilo i na albu 
Dveře. Své skladby vydal i na 
dalších albech jako Parnas nebo  
Spolu – Together. 

Viklický komponoval zprvu jaz-
zové skladby zejména pro potře-
by svých menších formací, po 
návštěvě USA však začíná psát 
i pro velké orchestry naše i cizí 
– např. orchestr Čs. Rozhlasu, 
sextet Miroslava Krýsla (starší 
skladba Sedmdesátá východní na 
albu Sax Syndrom), spolupracuje 
s Radio Big Band Zürich a praktic-
ky se všemi českými a slovenský-
mi big bandy.

Od počátku osmdesátých let 
se však Emil Viklický začal věno-
vat také vážné hudbě, zejména 
komorní (Částečná symetrie pro 
flétnu, hoboj, basklarinet a  iano, 
Tauromaquia pro hoboj, hous-
le a piano, nebo Adaemus pro 
sólový hoboj), zároveň hodně 
experimentoval také v oblasti 
elektroakustické hudby. Spojení 
vážné hudby s jazzem nepřiná-
šela jen skladba Par pondus pro 
housle a jazzový big band, ale 
také album Homage To Joan Miró, 
na kterém hostovalo Talichovo 
kvarteto (3 housle a violoncello 
pod vedením Jana Talicha). 

Dnes je Viklický jedním z před-
ních představitelů české hudební 
scény a je již dlouho mezinárodně 
uznávaným jazzovým klavíristou.

■ Martin Kozel

Subjektivní pohled na obraz 
Křik:

Obraz Křik od Edvarda Muncha 
může být útěkem od uspěchané 
doby. Jakýmsi uvolněním emocí, 
které vyjadřují rozpor s tehdejší 
dobou. Kontrast barev, impul-
sivní červená a ponurá šedohnědá 
vytvářejí ono charakteristické 
napětí a dvě osoby v pozadí taktéž. 
Zdá se, jako by neměl křik zoufalé 
postavy v popředí skončit dříve, 
než se lidé z pozadí přiblíží a uslyší 
jej, či je upoutá její chování. 

■ Jana Hubálková
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Brzy ráno mě probouzí z tvr-
dého spánku budík, abych stihla 
nalít horký čaj do termosky, zkon-
trolovat obsah batohu, vzít správ-
né vosky na běžky, běžky samy 
a vyrazit na vlakovou stanici ve 
Važci. Venku je ještě tma, která 
se však pomalu rozestupuje před 
přibližujícími se štíty tatranského 
masivu. Zubačkou ze Štrby na 
Štrbské Pleso jedu již za roze-
dnívání. Ospalému slunci se dnes 
evidentně nechce prodírat svými 
dlouhými paprsky skrze nízká 
oblaka, jak tomu bylo včera, a tak 
mi nezbývá než doufat, že dnes 
pršet nebude.

Před stanicí ozubnicové želez-
nice a Tatranských elektrických 
železnic (TEŽ) na Štrbském Plese 
nazouvám běžky a vydávám se po 
skromně zasněžené silničce podél 
kolejí električky směrem ke stani-
ci Popradské Pleso. Po mírně sklo-
něné cestě lyže lehce kloužou bez 
nutnosti vydání většího úsilí. Když 
dojíždím k hlavní silnici (Cesta 
Slobody), čeká mě šok. Byla jsem 
ujištěna, že se silnice tohoto typu 
ve Vysokých Tatrách neposypáva-
jí. Bohužel pravda byla jiná, a tak 
po několikaminutovém trápení při 

jízdě přes drobné kameny posy-
pového štěrku jsem nucena lyže 
sundat. Mezi urostlými smrky, 
které v tomto úseku jižních svahů 
hor nestačila ničivá vichřice před 
dvěma lety poškodit, jen nejis-
tě prosvítá slunce. Jeho snaha 
o vstřícnost mi dodává sebevě-
domí, proto zkouším pokračovat 
na běžkách nad okrajem silnice 
(asi metr a půl vysoko) po nahr-
nutých zmrzlých hrudkách sněhu 
se směsí štěrku dál do Vyšných 
Hágů. Zde po chvilce bloudění 
kolem plotu „liečebného ústavu“ 
nacházím běžeckou stopu. 

Ještě chvíli mi na cestu z husté-
ho oparu svítí slunce, ale u Nové 
Polianky již mizí spolu se stopou, 
která by měla vést podél silnice. 
Namísto toho je tu jiná, po níž se 
váhavě vydávám do mýtiny ve 
svahu, jež tu zbyla po přírodní 
katastrofě, a za chvíli ztrácím ori-
entaci i pojem o čase. Když v nízké 
oblačnosti v dáli pod sebou vidím 
Danielov Dom, rychle stáčím 
lyže z kopce, abych se navrátila 
na svou původní trasu a vyhnula 
se případnému poplachu Horské 
záchranné služby. Asi s hodino-
vým zpožděním pak přijíždím do 

Tatranské Polianky, kde doplňuji 
energii čokoládovou tyčinkou.

Špatné počasí s občasným mrho-
lením je silně depresivní. Snad 
proto děkuji Bohu, když dorazím 
do civilizace v Novém Smokovci. 
Odtud musím do Starého Smo-
kovce pěšky, neboť chodníky jsou 
nemilosrdně posypány. Na stanici 
TEŽ zjišťuji odjezd električky do 
Popradu. Volný čas před odjez-
dem ještě využiji k symbolickému 
zakoupení oblíbeného langoše 
s kečupem a sýrem (ve stánku 
kousek nad nádražím), na který 
jsem se těšila od té chvíle, kdy 
mě začalo vyčerpávat nepříjemné 
počasí. 

Přibližně sedmnáct kilometrů 
jsem ujela za cca 5 hodin včetně 
dvojitého zabloudění a jízdě (chů-
zi) po posypané silnici. Věřím, že 
v létě tuto trasu lze zvládnout za 
3 hodiny vytrvalou chůzí. Na dru-
hou stranu určitě nebudu nikdy 
litovat účelně využitých jarních 
prázdnin, vzhledem k tomu, že 
na vysoké škole už nebývají, tak 
zřejmě posledních v mém životě.

■ Blanka Pechačová

Mé poslední jarní prázdniny
aneb „lyžovačka ve Vysokých Tatrách“

Povídka: Švestka
Na malém zápraží starého hor-

ského dřevěného stavení sedí 
snad ještě starší muž. Kouří 
dýmku, houpe se v křesle. Kolem 
ticho. Tři další domky jsou prázd-
né. Je tu sám. Všichni ostatní, 
celá jeho rodina a všichni sousedé 
dnes ráno odešli. On se rozhodl 
zůstat. Rozhodl se, že zůstane 
v  omě, který před padesáti lety 
sám postavil. A tak se houpe, 
kouří a kouká na obzor, kde je 
obloha zahalena mračnem kouře 
a prachu. Kvůli tomu všichni dnes 
narychlo utekli. Do hor, hledat 
bezpečí. Ale on zůstal. Rozhodl se, 
že poslední svůj výdech vykoná 
tam, kde se poprvé nadechl. A tak 
tu teď pokuřuje a sleduje rudého 
démona, kterak postupuje kra-
jem a ničí vše, nač narazí. Rudý 
příval, jenž zabije každého, kdo 
se mu postaví. Zvěstující jen bez-
nadějný konec. Dobře ví, že tohle 
je jeho poslední noc. Ta obrovská 
nepřátelská síla brzy zaklepe i na 
branku jeho statku. A hned na to 
bez pozvání vtrhne dovnitř.

Stoupne si, aby měl lepší roz-
hled. V dálce vidí vesnici v údolí, 

co byla domovem stovce lidí, jak 
ji ovládla rudá záře, jak jí projíždí 
zlověstné stíny vrhané žhavým 
nástrojem této ohromné příšery. 
Jezdci apokalypsy. Dobře slyší ten 
úděsný hluk a praskot. A ty rány, 
které se údolní ozvěnou ještě 
násobí. Ale jeho obličej je zcela 
klidný. Ví, co přijde, a je s tím 
smířen. Obr se ve vlnách přelévá 
přes pole a lesy, drápe se údolím 
nahoru. Vstříc jeho prahu. Za 
pekelnou stvůrou totální zkáza, 
v ní rudnoucí a rozpadající se krá-
sa místní krajiny, před ní poslední 
obyvatel umírajícího údolí. Každý 
strom se postupně stává vlajko-
nošem rudožlutého praporu útoč-
níka. Potoky se pod jeho nátlakem 
kalí špínou a odnáší padlé. A ďáb-
lovo zvíře nezadržitelně stoupá.

Muž právě dokouřil, přechází 
dvorem k sadu. V jeho očích se 
blýská odlesk záře, která prosy-
cuje nebe nad jeho hlavou. Při-
chází ke stromu, který jako malý 
kluk zasadil. K prastaré švestce, 
co už téměř neplodí. Mezitím se 
zvedl vítr. Starcův nos zasáhne 
pach spáleniny. Ale nevadí mu 

to. Láskyplně utrhne poslední 
švestičku. Malinkou. Co už nikdy 
nemůže dorůst a zesládnout. 
Rozpůlí ji. Labužnicky sní jinak 
kyselou dužninu. Ponoří se do 
svých vzpomínek. Jako malý kluk 
tu před třičtvrtě stoletím snědl 
také jednu. Pecku plivl pod sebe. 
Klacíkem udělal důlek a pecku do 
něj zatlačil. Zaléval ji. A odměnou 
mu byl stromek, jenž z pecičky 
vyrostl. A za to málo se mu pak 
odměňoval každý rok sladkými 
plody.

Stařec si utře rukávem slzu, 
klekne si a svojí holí pod sebou 
udělá hluboký důlek. Něžně na 
jeho dno položí pecku od jeho 
stromu. Zahrne hlínou a vydatně 
polije vodou. Znovu se postaví 
a zahledí se do ruda před sebou. 
Jako veliká hradba se k němu 
blížilo ono žhavé peklo. Praskot. 
Rány. Stojí a hledí zpříma do očí 
téhle gigantické nestvůry. Začíná 
mu být čím dál větší vedro. Vítr 
žhne. Prach nutí ke kašli. Muž 
postupně dýchá hůř a hůř. Bledne 
mu obličej. Ani neuvítal nezvané-
ho hosta na zápraží, když se mu 
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podlomila kolena. Jedovaté ply-
ny jej ušetřily osobního setkání 
s touto strašlivou obludou trávící 
vše. Nedlouho nato i jeho samot-
ného.

První členové rodiny ze statku 
se na místo, kde, pro ně již kdy-
si, žili, přišli podívat až po šesti 
letech. Celé údolí bylo zarostlé 

novou travou, dobře těžící z dáv-
né katastrofy. Jak procházeli 
podél potoka, co si pamatovali, 
nikde nenašli jediný strom. Nic 
než náletové kytky a traviny. Nic 
požár nepřežilo. Když došli do 
míst svého stavení, nalezli jen 
obvodové zdivo. A v místech, 
kde dříve rostla dědova švestka, 

coby pomník svému zasaditeli 
a zachránci vlastním tělem, útlý 
stromek se svým prvním květem, 
z něhož jednou bude zase sladký 
plod s pecičkou uvnitř...

■ Jan Zámečník

Ospalá víčka utonutí

Blankytem šedavého večera,
vzpírá se půlnoční modlitba,
tužba břehů nedosahující,

ospalá mrákota věčně dlící.

Mrazivé poryvy větru,
špinavá nálada temna,

v těle žilný splav burácí,
hřejivé vzedmutí sílící.

Osiřelá touha klína noci,
osiřela půlměsíční záře,
vyrudlá víčka odevzdání,

hněvivá věštba bez hvězdáře.

Stín bzukot rýmu plahočí,
po krůpějích lící,

spánek přec nepodbízí,
souputník hvězdy vířící.

 
■ Michal Ježek

Když jaro přichází

Zimní Orion pomalu dohasíná
v nebi naplněném po okraj

hvězdami touhy, co padají mi do klína.
A v dáli mlčí černý kraj.

A z rádia tón sladké melodie,
co praskání dříví v kamnech doprovází.

Hořký čaj duši mou neopije,
cigarety kouře halí hrdlo vázy.

Chladná noc v teplou se mění.
Srdce křičet by chtělo pro minulost,

když horká voda kávu zpění,
jak duši mojí opouští zvaný host.

■ Blanka Pechačová

Pohádková

Na hrotu kopí
sedí princezna
v pláči se topí

smutná, líbezná

Malovaný džbánek
rozlétl se v střepiny

Otlučený spánek
‑ nadýchané peřiny

Jako plamen svíce
zhasne láska v knotu

Neruda ví více
‑ já sedím na hrotu…

■ Blanka Pechačová

Pravdomluvná

Když prameny na obloze prozradí naděje
Oblaka zašeptají ptactvu zlé osudy

Prsty jsou obrazy chrámu svatého Matěje
Jak břeh řeky Styx hledí na mě obludy

Sametová voda plna výhružky
prozradí náčrtek pláče z marnivosti
Můj sen je svázaný do jedné stužky

Jak vezmeš pravdu, lež zabíjí laskavosti

■ Blanka Pechačová
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