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NASE REDAKCE 
BASEN UVODEM 

Dovolte nam predstavit, supr cupr navy hit. 

Zbrusu navy casopis, je to vskutku vkusny spis! 

Pro studenty urcen jest, pozor, muze lehce svest 

k zavislosti zavazne, budte ale odvazne (f), 

Nebojte se ho vsak precfst cely, 

vfc jak v bibli slov tam nenf! 

Tak LIZ neztracejte cas, prectete ho V mziku, 

za mesfc jsme tu zas a prfjmame slova dfku. 

ANNA PEKNA VERONIKA BOSINOVA 

(SEFREDAKTORKA) 
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P?iznejte se, ?e jste také koukali alespo? 
jednou na n?jaký stupidní americký film ze 
st?ední. A?koliv to byly v?echno vesm?s 
kraviny, ukazovali to, co jste denn? vnímali 
jako nespravedlivý úd?l va?eho ?ivota, celkem 
v zajímavém sv?tle. V?echno bylo k?iklav? 
barevné, studenty hráli v?dy jen modelové a 
modelky (Dokonce i ty, co m?li p?edstavovat 
neoblíbené o?klivky, vám p?ipadaly hez?í, ne? 
kdokoliv od vás ze ?koly.), u?ení se tam ani 
moc ne?e?ilo, v?t?inou se spí? zpívalo (Co? tam 
samoz?ejm? taky um?l ka?dý...hudební hluch v 
Americe neznají.) a hlavn? ka?dý ?ák se 
dobrovoln? s nad?ením ú?astnil n?jaké 
stra?n? zajímavé mimo?kolní aktivity. Byly tu 
?kolní roztleskáva?ky, fotbalisté, ??prti? co si 
zalo?ili matematický krou?ek, ?kolní kapela, 
divadelní krou?ek, skupina lidí, co rádi 
fotografovali nebo filmovali a nakonec i ?týpci?, 
kte?í vydávali ?kolní ?asopis. ?kolní ?asopis, 
který n?kdo doopravdy ?etl, nebo? v n?m 
dokonce bylo n?co zajímavého! (Asi proto, ?e 
celá ta ?filmová americká ?kola? byla tak o sto 
procent zajímav?j?í, ne? jakákoliv reálná 
?kola.) 

 ?ánr t?chto film? byl v?t?inou uvád?n jako 
komedie nebo romatika, ale já si myslím, ?e by 
je m?li p?e?adit spí?e do science fiction. Vid?li 
jste snad n?kdy u nás na ?kole studenta, který 
by dobrovoln? vydával ?kolní ?asopis? Myslím 
?asopis, který je n?kdo ochotný si p?e?íst i bez 
pou?ití násilných prost?edk?. ?asopis, který 
není jedním vrzem odfláklý ve Wordu, nebo 
mo?ná rovnou napsaný ru?n?. ?asopis, který 
vám sd?lí i n?co víc, ne? ?e jste tenhle m?síc 
byli na exkurzi a bylo to ?velice zajímavé?. (I 
p?esto, ?e víte, jaká je to le?, nebo? jste na té 
exkurzi opravdu byli...) A samoz?ejm? ?asopis, 
který vychází ?ast?ji ne? jednou do roka! 

?KOLNÍ  ?ASOPIS ?eknu vám hned n?kolik d?vod?, pro? 
takový ?asopis u nás na ?kole nikdy 
nevznikl: 

 1. Ve ?kole trávíte t?etinu dne, kdo by pak o 
ní cht?l je?t? psát? 

2. Padesát procent lidí nebaví ?íst, tak?e pro 
koho se sna?it? 

3. Zapeklitá otázka:?Co o na?í ?kole napsat 
zajímavého?? 

4. Vytvá?et ?asopis = spousta ?asu...a vy 
máte po?ád za úkol napsat t?i seminární 
práce, p?e?íst 20 povinných kní?ek, p?ipravit 
si p?t odborných prezentací, napsat sloh na 
téma, které vám nic ne?íká, pochopit fyziku 
a matematiku, doplnit si poznámky, 
nepropadnout, odmaturovat a nezbláznit 
se... 

5. Kde takový ?asopis vytisknout? A hlavn? 
zadarmo... 

A kdy? u? vá?n? dojdete a? k bodu, ?e 
n?jaký ?asopis opravdu vydáte, m??ete se 
se mnou vsadit o cokoliv, ?e si na n?m 
n?kdo najde n?co, co se mu nebude líbit, 
tak?e spí? ne? pochvalu, ?ekejte pozvání na 
kobere?ek... P?esto v?echno jsme to zkusili 
znovu. Mo?ná pro to, ?e jsme d?sn? naivní 
a zárove? nad?ení do psaní a mo?ná proto, 
?e to bylo povinné zadání na?eho seminá?e 
z ?e?tiny. Mo?ná (nejspí?) se ná? ?asák 
nebude n?komu líbit od názvu a? po 
poslední stránku... A mo?ná (nejspí?) 
nebude skrz na skrz zajímavý... Ale v??te, ?e 
jestli ho n?kdo nebude ?íst, objeví se to 
brzy jako povinná polo?ka ?kolního ?ádu, 
nebo? aby vzniknul, vyka?lali jsme se my 
(redakce) na v?echny ty body, o kterých 
jsem mluvila p?edtím, a riskovali mnohem 
víc, ne? jen ?e se z toho zblázníme... 

                                                           -A.P.
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ADAPTA?NÍ KURZ



ROZHOVOR S EMOU 

Milf vernf ctenari, Dovolte mi, abych 
vam predstavil Ema. Ema je italsky 
student, ktery zije na Sicflii poblfz 
velkeho mesta Palerma. Dali jsme 
mu par otazek, na ktere nam velmi 
ochotne odpovedel a my je 
zpracovali do tohoto interview. Na 
to ze Ema je tu teprve chvilicku, umf 
uz spoustu ceskych vet a frazf. Je mu 
velmi dobre rozumet. Snad se mu 
tady s nami bude lfbit a doufame, ze 
bude odjfzdet s pocitem, ze mu tato 
studentska vymena neco dala a 
posunula ho dal. 
Co si myslrs o Ceskh? 

Rfka se, ze my jsme horkokrevnejsf, 
ale ja si myslfm, ze to zalezf na kazde 
osobe zvlasf. Nekterf Cesi jsou 
chladne hlavy, ale nekterf jsou i 
horke hlavy, takze to nejde mac 
porovnat. Vidfme severnf Evropu 
trochu s predsudky. Predstavujeme 
si cechy jako nejake chlapky 
s pivem. Dale si je predstavujeme 
jako chladne hlavy, jako lidi, kterf 
nejsou mac pratelstf. Ale ja musfm 
rfci, ze jsem zde potkal mnoho 
pratelskych lidf naprfklad V me trfde 
a V ltalii mame O Vas trochu 
zkreslene predstavy. Podle meho 
nazoru jsou Cesi milf. 
Jake jsou tvoje konfcky? 

Miluji sport, hraji basketbal a jsem 
take vasnivym fanouskem fotbalu, 
jako kazdy Ital. Fandfm lnteru Milan. 
Rad programuji a zajf mam se o 
modernf technologie. Rad ctu take 
knfzky. 

s jakym diem jsi sem prijel? Jaka je tvoje 
motivace, poslanf? 

Jsem zde dfky dobrovolne asociaci, ktera se 
nazyva AFS. Dfky mym dobrym vysledkum ve 
skole jsem zfskal stipendium. Mohl jsem tedy 
jet do zahranicf. Prijel jsem sem na rok, chci 
poznat nave pratele, navy jazyk, kulturu. 
Rozhodoval jsem se mezi mnoha staty. Vyber 
byl velmi siroky. Vybfral jsem si mezi 
Polskem, Mad'arskem, Litvou, Ruskem, 
Slovenskem a Ceskem. Zvolil jsem si Ceskou 
republiku, protoze jsem cetl spousty ceskych 
knfzek napr. Nesnesitelna lehkost bytf. Mam 
rad ceskou literaturu. Mluvil jsem i se svou 

ucitelkou a ta mi rfkala, ze Cesko je nadherna 
zeme. Rozhodl jsem se tedy jet do Ceska. 
Jsem tu proto, abych se stal muzem, abych 
nacerpal nave zkusenosti a zkusil zft jeden 
rok bez svych rodicu, pratel a kultury. A tohle 
je ta nejlepsf cesta. Pokud se tyka Ceske 
republiky, navstfvil jsem Prahu. Je to mac 
hezke mesto se spoustou pamatek. Zde ve 
Vlasimi mate prekrasny park a z�f pizzu si 
taky musfm nekdy dat.(usmev) 9



Jake jsou rozdfly mezi 

ceskymi a italskymi 

skolami? 

Ziji na jihu ltalie a muzu vam 
rfct me porovnanf. u nas se 
chodf do skoly i v  sobotu a 
volno mame tudfz pouze 
V nedeli. Dalsf rozdfl je, ze 
nejfme ve skole, ale doma. 
Nestehujeme se ze trfdy do 
trfdy, ale jsme v jedne trfde po 
cely den. cestr ucitele jsou 
velmi dobrf a majf dobrou 
anglictinu. Podle meho 
nazoru je ceske skolstvf na 
vysoke urovni. 

Co delajr ltalove ve volnem 

case? 

ltalove milujf fotbal, naprfklad 
ja nemel moc volneho casu, 
protoze jsem casto trenoval a 
studoval. Da se rfci, ze ltalove 
fotbalem zijf. ltalove casto jf 
velmi radi spolecne, dajf si 
pizzu a pritom se dfvajf na 
fotbal. Radi spolu travfme cas. 

Dokazal bys porovnat ceska 

a italska j1dla? 

Ceske jf dlo nenf spatne. Uz 
jsem ochutnal knedlfky, jsou 
velmi dobre. Na druhou stranu 
moje mamka varf take velice 
dobre a myslfm si, ze italska 
kuchyne je lepsf.(usmev) Miluji 
nase jfdla. Byl jsem ale i v  
Polsku a zde je jfdlo opravdu 
spatne. 

Ajake je tvoje oblrbene 

ceske slovo? 

Zmrzlina.(smeje se) 

Ema nam pochvalil take 
pantofle, ze pry nic takoveho v 
ltalii zavedené nemajf, a ze to 
je velmi uzitecne. Tak jsme mu 
vysvetlili, jake to ma vyhody a 
on odvetil, ze to zkusf prosadit 
i V ltalii. V ltalii chodf ltalove po 
skole v botech, ve kterych 
chodf lide normalne po ulici, 
takze podlaha nezustava 

urcite tak cista, jako u nas. I

pfipravil Jan Farion 



7. -?t?pánka Míková

KOMIX



aneb Jak udelat dobry 

skutek tfm, ze nepujdete 
do skoly 

Divili byste se, jak jsou 
studenti gymnazia dobrocinnf 
lide! Jenom se ucitel zepta, 
jestli nejsou nejad dobrovolnfci na vybfranf 
sbfrky pro handicapovane deti, a uz se 
zveda cely les rukou ... Tedy hned po tom, co 
doda, ze se to kona v utery mfsto skoly.   

Nase skola se podflf hned na nekolika 
dobrocinnych sbfrkach, letos naprfklad na 
sbfrce ,,Svetlo pro svetlusku" a ,,Zivot 
detem" tak, ze vysle nejake sve studenty do 
ulic, aby pomohli vybrat financnf prfspevky, 
ktere se pote zaslou dane dobrocinne 
nadaci. Zucastnit se muzete bud'tak, ze 
sami prispejete, nebo se prihlasfte prave 
jako dobrovolnfci na vybfranf penez. Urcite 
je to dobra zkusenost. Letos jsem byla 
vybrana, jako jedna z tech, kdo vyrazf 20. 
zarf vybfrat penfze pro nadaci ,,Zivot 
detem". Mela jsem radost, i kdyz me trochu 
vydesila zmfnka, ze na predchozf ,,sbfrkare" 
od nas nekdo zavolal policii, protoze se mu 
zdali neduveryhodnf. Nakonec to ale vubec 
nebylo tak hrozne! 

Ukazalo se jako velika zabava typovat lidi, 
jestli prispejf, nebo ne. (Nejjistejsf byly asi 
maminky s detmi a babicky v duchodu, ale 
to je mozna tf m, ze moc jinych lidf touto 
dobou po meste nechodf.) Ale uplne nejlepsf 
bylo sbf rat nejruznejsf napadite vymluvy, 
ktere si lidi vymysleli, jako duvod, proc 
nemohou prispet. Tady jsem vam pripravila 
prehlfdku tech nejlepsfch: 

"Dobry den, nemeli byste zajem pfispet nadaci 
,,iivot detem" no pomoc handicapovanym 
detem?" 

1."Ja jsem na matersky, takze 
deti mam." 

2."Vfte, ja mam doma 
manzelku ... " 

3. "Nemam u sebe penfze." (V
ruce drzfc penezenku)
4."0mlouvam se, ja nemam
zadne drobne, on mi je manzel

vzdycky rano sebere na cigara." 

5."Nemuzu, jsem v praci." (Prave jde 
nakupovat do Albertu) 

6."Ja uz jsem jim naprispfval tolik, ze bych 
tady mel mft sochu." 

7."A muzete mi o tom rfct neco 
vfc?" ... odpoved: .. "Aha, no ja specham." 
(odchazf pozvolnym krokem pryc.) 

8."Nemam u sebe zadne drobne, kouknete 
se." (ukazuje penezenku plnou petikorun) 

9."Tak az se budu vracet." (ocividne jde prave 
do prace) 

10."Nemam penfze." (prave vylezl ze 
supermarketu se dvema plnymi taskami) 

11. "Ja mam jenom kartu, to asi neberete,co?"

Ale abych tady z obyvatelu naseho mesta 
nedelala uplne skrty, musfm rfct, ze 
takovychto lidf bylo opravdu minimum. 
Vetsina na nas byla mila a ochotne pfispela, 
maximalne nekdo delal, ze nas ani nevidf, 
takze jsme pak vypadali, jako kdyz si 
povfdame uprostred ulice sami se sebou ... 

Nakonec jsem opravdu rada, ze jsem se 
toho mohla ucastnit. (A ne jenom proto, ze 
jsem nemusela sedet ve skole do pul ctvrte.) 
Doufam, ze to alespoii trochu nekomu 
pomuze, a ze treba i tento clanek nekoho 
motivuje prfste prispet, protoze jak vidfte, 
vymluvy jsou vazne pruhledne. 

-z blogu "prolepsinaladu.blogspot.com"



ROZHOVOR S PANEM 

RUDOLFEM JÁNO?ÍKEM, SKV?LÝM 
U?ITELEM A NOVÝM ZÁSTUPCEM ?EDITELE

1. Jak  dlouho u? t rvá Va?e velice úsp??ná 
kar iéra u?it ele? 

 ? Za?ínal jsem po vojn? jako u?itel na Obchodní 
akademii, kde jsem strávil, myslím, ?ty?i roky, 
potom jsem m?l ?est let pauzu. No a tady na 
gymnáziu jsem u? jedenáct let. Za?ínal jsem v 
roce 2006 v zá?í a za tu dobu jsem byl t?ídním 
u?itelem dvou t?íd. Jednu jsem m?l celých osm 
let a tu druhou (8.K) pouze dva roky. Roli 
t?ídního u?itele jsem si velice u?íval, nebo? to 
byla opravdu práce s ?áky, zase trochu n?co 
jiného, ne? d?lám t?eba te?.? 

2. Pro? jst e si zvoli l  zrovna vla?im ské 
gym názium ? 

?Proto?e jsem tady sám od roku 1985 do roku 
1989 studoval. To je?t? sídlilo gymnázium ?za 
?ekou? (Jak se ?íkávalo...) na míst? dne?ní 
Základní ?koly Sídli?t?. A taky proto, ?e tu ?kolu mám prost? rád.? 

3.Vzpom ínát e t edy rád na chvíle st rávené na gym náziu? 

?Vzpomínám, i kdy? u? je to hodn? let, pokud se nepletu 27 let. Se spolu?áky se po?ád 
setkáváme na ?kolních srazech a také u?ím n?kolik student? svých bývalých spolu?ák?, 
t?eba Standu Vondráka, Káju ?vandovou nebo Pavlínu Dvo?ákovou, díky nim? se mi ty 
vzpomínky znovu vybavují. A dal?í v?c je, ?e tu stále u?í n?kte?í u?itelé, kte?í u?ili i mne 
(paní Dole?alová, Ptá?ková, ?ernohorská, ?tollová a pan Kaprálek) a te? mám mo?nost s 
nimi pracovat. 

4. Cht ?l jst e být  u?it elem  od m ali?ka, nebo jst e snil o ú?ast i na olym pijských 
hrách? 

?U?itelem jsem ur?it? od mali?ka být necht?l, ale chodil jsem na základní sportovní ?kolu 
na Vorlin?, kde jsme m?li p?t hodin t?locviku týdn?, tudí? jsem si u?il sportu i pohybu 
nadmíru, co? m? ohromn? bavilo a asi u? tehdy jsem si ?íkal, ?e t?locviká?i, kte?í s námi 
jezdili na letní a zimní soust?ed?ní mají zajímavou práci a musí je to bavit. Tak?e mo?ná 
n?jakou malou my?lenku jsem m?l v hlav? u? od d?tství. 

9.



Na druhou stranu být ?ampiónem t?eba na olympijských hrách byl m?j sen, ale pak 
jsem nastoupil na vysokou ?kolu a na sport u? nebylo tolik ?asu. Studium v Praze se 
zkrátka neslu?uje s jízdou na kole.? 

5. Tak?e jst e d?ív d?lal cyk list iku, ne b?h? 

?Ano, já jsem jezdil na kole. Pro atletiku jsem se 
rozhodl a? po vojn?, kdy? jsem za?al u?it, hlavn? z 
?asových d?vod?.? 

6. P?ál byst e si, aby Vá? syn ?el ve Va?ich 
st opách? 

?Ur?it? bych m?l radost, kdyby se cht?l v?novat 
sportu, proto?e si myslím, ?e je to d?le?ité, aby 
m?l ?lov?k, obzvlá?t? dít?, pohybovou aktivitu. 
Ale jaký sport, to nechávám na n?m. I kdy? ze 
za?átku je t?eba, aby rodi? dít? k n??emu 
dotla?il, tak?e syn hraje v lét? fotbal a v zim? 
hokej, sna?ím se, aby byl v?estranný. A pokud 
se bude chtít stát u?itelem, ur?it? mu s tím rád 
pomohu.? 

7. Doslechli jsm e se, ?e jst e n?kolik  let  pobýval v Am er ice...? 

?V Americe jsem byl sedm let a byla to výborná zku?enost! Bydlel jsem na Florid?, 
ale samoz?ejm? jsem i hodn? cestoval,pracoval a studoval. Ud?lal jsem si tam 
spoustu p?átel a ur?it? bych se tam cht?l je?t? n?kdy podívat, abych se s nimi mohl 
znovu setkat.? 

8. Tak?e jst e t am  byl na vým ?ném  pobyt u? 

?Ze za?átku to byl asi vým?ný pobyt, ale pak 
jsem si to prodlu?oval a prodlu?oval, a? jsem 
tam vydr?el takhle dlouho.? 

9. A pro? jst e si t enkrát  zvoli l  práv? Am er iku? 

?Já jako geograf jsem znal spoustu tam?j?ích 
národních park?, vid?l jsem je na obrázcích a 
cht?l jsem je poznat na ?ivo. Ta p?íroda m? 
lákala asi nejvíc...a pak studium angli?tiny. Navíc, 
ka?dý, kdo se v téhle dob? dostal do Ameriky, 
byl pro nás n?kdo. Tenkrát to nebylo tak 
jednoduché a hlavn? to bylo dost drahé.? 

10. Kdybyst e t enkrát  m ohl, z?st al byst e v 
Am er ice? 

?Nejspí? ano.? 

10.



11. Co obdivujet e na dne?ních st udent ech, a co se Vám  na nich naopak nelíbí? 

?Obdivuji, jaký mají p?ehled a mo?nosti, to za nás ur?it? nebylo. Na druhou stranu mi vadí, 
?e mají málo ?asu na pohybové aktivity a tráví hodn? ?asu u po?íta?e.? 

12. Jeliko? jst e jako u?it el m ezi st udent y oblíbený, m ??et e j im  na záv?r  p?edat  n?jaké, 
podle vás, d?le?it é m oudro nebo m ot t o. 

?Zkuste trávit mí? ?asu u facebooku, twitteru, instagramu,...a získaný ?as vyu?ijte pro sport, 
kamarády a rodinu. To pova?uji za d?le?ité. ?asto toti? slýchám od ?ák?,kdy? jdeme dol? na 
Luka, ?e necht?jí cvi?it, proto?e byli do dvou do noci vzh?ru a hráli hry na po?íta?i. A druhá 
v?c je, aby se v?novali naplno cizím jazyk?m a vyu?ili mo?nost studovat v zahrani?í, 
nejenom v Evrop?. Máme tady te? Emanuela, na kterém m??ete vid?t, ?e to jde, ?e je to 
mo?né. 

-p?ipravili Veronika Bo?inová, Anna P?kná a Jan Farion

11.



GYMNÁZIUM OP?T ZVÍT?ZILO 

V OKRESNÍM KOLE CORNY POHÁRU
Gymnazisté ovládli Corny cup, konaný 14. 9. 2016 v areálu Na Lukách ve 
Vla?imi. Tým dívek zvít?zil s náskokem p?es 700 bod? nad druhým 
Gymnáziem Bene?ov a t?etí OA Vla?im. Chlapci brali suverénní vít?zství, 
kdy m?li p?es tisíc bod? k dobru nad bene?ovským gymplem a IS?T 
Bene?ov. 

Chlapci získali první náskok ve vrhu, kde Jak Gro?ek vrhl p?tikilovou kouli 
do vzdálenosti 14,39m, tímto výkonem disciplínu vyhrál. Dal?í vít?zství 
p?ipojil Josef Adamec, který zab?hl 400 m za 52,32s a 100 m za 11,68s. 
V b?hu na 100m se na druhém míst? umístil také David Filip a ?asem 
12,18. Chlapci ovládli i b?h na 1500 m, kde jako první do cíle dob?hl Karel 
Matzner (4:48,11) a jako druhý Jan Zenam (4:56,06). Ve vý?ce p?edvedl 
nejlep?í výkon Jan Gro?ek (158cm), co? sta?ilo pouze na 8. místo. V dálce 
nedále dosko?il ?t?pán Korecký 
(537cm) a v celkovém po?adí se 
umístil pátý. Své vít?zství chlapci 
potvrdili ?tafetou 1x2x3x400m, 
kterou ve slo?ení Gro?ek, ?imon, 
Filip, Adamec zab?hli za 2:09,19. 

Obdobn? se da?ilo také dívkám, kde ve vý?ce zvít?zila Linda Pr??ová, 
která jako jediná p?ekonala la?ku ve vý?ce 156 cm. Jen kousek za ní, ve 
vý?ce 140 cm, skon?ila Eli?ka Mrázková a získala 3. místo. Zlato i 
bronz si ob? d?v?ata zopakovala v dálce, kde Linda sko?ila 519 cm a 
Eli?ka 447 cm. V kouli z gymnazistek nejdále vrhla Kate?ina Follerová 
(8,52m). Svoji rychlost p?edvedly na 60 m Kate?ina ?kvorová 8,65s, 
Adéla Nováková 8,72s a Lucie Neradová 8,78s. Obsadily 2., 3. a 5. 
místo. Na trati 200m dob?hla na t?etím míst? Adéla Nováková, na 
?tvrté Kate?ina ?kvorová a na pátém ?árka Hulmáková. ?árce se 
da?ilo také na 800m, kde zvít?zila s ?asem 2:39,85. Tým d?v?at se 
nenechal zahanbit a na chlapce navázaly i ve ?tafet?. Ve slo?ení 
Pr??ová, ?kvorová, 
Nováková a 
Hulmáková zab?hly 
1x2x3x400 m za 
2:36,48. 

Tímto úsp?chem 
postoupili oba týmy 
gymnázia na krajské 
kolo poháru, které se 
koná 27.9.2016 
v? ? ? .

-p?ipravila Kate?ina 
Follerová
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ROMAN NA POKRACOVANI 

"Kapuletova, 20 bodu z 20, prosla." 
Tak, to bychom meli, pomyslfm si s usmevem na tvari, zatfmco okolo mne se ozyvajf poznamky typu "klasika vole", 

"stejne jsi to opsala" nebo me oblfbene"prej ze to neumfs". Pro mne jen vsak dulezite jen to, ze tato jednicka znamena 
spokojenost rodicu, ktera zajistf, ze se dnes vecer budu moci ukazat na party v kostymech ve Stepanove. 

Stejne to nikdo nemyslf vazne, bleskne mi hlavou, kdyz se cela trfda roztleska pri "Benvolio, 4 body, neprosel". 

"Delej Romeo, musfs jft taky, budou tam vsechny cfcy z gymplu! A to se vyplatf, ne?" premlouvam sveho partaka. 
Romeo vsak nesmlouvave zavrtf hlavou. "Nikam nejdu Merkucio ... Andrea z obchodky ma dneska neco jinyho ... A ja 

chci jenom jf, nikoho jinyho, jasny?" Tmavovlasy vyrostek se na chvfli zamyslf. "Sarac Merky, ale kdyz ne vona, tak ani 
ja." 

"Kama, co to do tebe vjelo?" rozesmeju se. ''Chces cfgo? Toh le z tebe dostane snad jenom poradna akcicka ... Delej, 
pojd', vylijem se jako kyble! Nejaka jina se urcite najde, vzdyt je to jenom Stepanov, tam se o nas poperou!" 

Romeo nejdrfv vypadal stale pomerne pochybovacne, ale muj prfslib nejakeho toho panacka na nej nakonec ocividne 
zapusobil. "Ok, fajn, dobre. Tak me vyzvedni. .. v kolik? Treba v 9 na nadrazf." 

"Tak se mi to lfbf chlape. Jen pockej na vsechny ty kocky v maskach!" popleskam ho po zadech. Zacfnam se na vecer 
pekelne tesit, ted' LIZ jenom prezft zbytek vyucovanf. 

"Vsude sama Harley Quinn, to je hruza ... " pronesu k devcatum, prodfrajfc se houfem Jokerovych milenek, 
ozbrojenych baseballovymi palkami, na tanecnf parket. Nase skupinka zvolila pouze decentnf malby na oblicej. Motivy 
zvfratek preci nikdy neurazf, ackoliv mozna ani nenadchnou. Jen tedy doufam, ze me nikdo nebude povafovat za 
Catwoman. 

"To je ta nase, holky!" ozve se vedle me Paolina a o par vterin pozdeji se jiz vlnfme do rytmu Dlouhe noci. 

"Kam porad koukas, kamo? Nemysli na nf, nestojf za to," zavrtfm nechapave hlavou. Kdy ho to pustf, kdo vf. Cely 
vecer jen sedfme u stolu, popfjfme po rad jedno a to same pivko a povfdat si muzu leda tak sam se sebou, protoze 
muj part:ak se ocividne zasekl a bude potrebovat restart. 

"Videl's jf?!" vyskocf Romeo znicehonic ze zidle, coz me zaskocf naprosto nepripraveneho a povede se mi vylft si 
trosku piva na kalhoty. 

"Koho? Andreu? Vzdyt tu nenf, vole, uklidni se." krotfm nastvane rozdivoceleho milovnfka. Ten vsak rychle kroutf 
hlavou na znamenf nesouhlasu. 

"Do vsech pekel s tau pobehlicf ... Ja videl andela ... Musfm jft za nf!" rozbehne se muj nejlepsf kamarad na tanecnf 
parket. Nevfm presne, jak bych mel reagovat, a tak zustanu sedet. Pivo mam tady, vyhled na toho blazna taky, tak kam 
chvatat. Zajfmalo by me nejen koho to uvidel, ale predevsfm to, kde se Romeo naucil slovo pobehlice, kdyz jedina 
knfzka, kterou kdy precetl byl maximalne navod k PS3. A i o tom dost pochybuju. 

-Karol{ na Svandov6

..... 
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1) Dozv?d?li jsme se, ?e 
jsi o prázdninách 
nav?tívila neobvyklé 
místo. Které to bylo? 
Sle?no redaktorko, máte 
pravdu, byla jsem v 
Kyrgyzstánu. 

2) Jaká zajímavá místa 
jsi tam nav?tívila? 

Byli jsme u t?í 
nejvýznamn?j?ích jezer ( 
Sari-?elek, Son-kol, 
Issyk-ul). Nav?tívili jsme 
národní parky 
Kyrgyz-ata, kde ?ijí 
sn??ní levharti. Dále 
vodopády Ab?ir-ata, 
M?sto O? a Sulimanovu 
horu, na kterou údajn? 
vylezl Mohamed. Také 
rekrea?ní st?edisko 
Jety-oguz pro návrat 
kosmonaut? na zem. 
Dokonce zde pobyl i 
Gagarin, kterého tam 
mají hrd? nakresleného. 

BARBORA KREJ?Í?OVÁ

GYMVLA DOBÝVÁ SV?T
Ud?lali jsme rozhovor se studenty na?í ?koly, kte?í nav?tívili o 
prázdninách i jiné zem?, ne? Chorvatsko, takové, které by vás 

mo?ná nenapadly ani ve snu... 

KYRGYSTÁN 3) Je n?co co t? tam p?ekvapilo? 

Ur?it? ?ivotní styl obyvatel. V?t?ina d?tí tráví 
prázdniny v horách, v jurt?, mezi ko?mi a ovcemi 
a u? v útlém v?ku ovládají práce, jako dojení, 
jízdu na koních, va?ení. Jsou velmi samostatné. A 
spí? ne? p?ekvapilo, tak m? ?okovaly záchody. S 
tureckým jsem se ji? setkala, ale i v pom?rn? 
upravené hezké restauraci jste museli na toaletu 
jít 100m na jakýsi dvorek a rozhodn? na vás 
ne?ekal evropský splachovací záchod. 

4) Sly?eli jsme, ?e jsi sn?dla kon?, co je na tom 
pravdy ?

 Celého ne, kopyta, h?ívu a sedlo jsem nechala 
na talí?i... M?li jsme vývar z koniny, a?koli jsme o 
tom nem?li ?ádné tu?ení. Mimo jiné jsme m?li 
mo?nost ochutnat národní nápoj "kumys". Co? 
je zkva?ené kobylí mléko. U? to nezní moc 
chutn? a ani nebylo. Ka?dý z nás chut? popisuje 
jinak, v?ichni se shodnou na p?esolenosti a 
kyselosti . 14.



5) Seznámila jsi se s n?kterými 
tam?j?ími obyvateli? 

Na?imi pr?vodci byli 
Kyrgyzové, kontakt nám 
zprost?edkoval ná? známý, 
který i s celou svou rodinu 
trávili dovolenou spole?n? s 
námi. 
Po na?ich cestách jsme se 
bavili s mnoha místními 
pastevci a jejich d?tmi. 
Druhým ú?edním jazykem je 
ru?tina, tak?e jsme se jak?tak? 
domluvili. Jedna hol?i?ka byla 
p?ekvapena, ?e nedojíme 
kon?, proto?e u nich jako u 
muslimské zem? je 
nep?edstavitelná konzumace 
vep?ového (v?etn? mléka), 
myslela si, ?e kdy? je chováme, 
získáváme od nich i mléko... 

6) Jaké jste m?li po?así? 

Po?así nám vy?lo krásn?. 
M?nilo se podle nadmo?ské 
vý?ky. V horách byl a? 1 
stupe? (3987 mnm) a v 
hlavním m?st? Bi?keku bylo 
asi 35 stup??. 

7) Dokázala by sis p?edstavit 
tady ?ít? 

To opravdu ne. Jsem a? moc 
rozmazlená svým dosavadním 
?ivotním stylem. Na druhou 
stranu jim závidím tu 
nádhernou p?írodu, ve které 
mohou být v podstat? celý 
rok. Dovolená jako út?k od 
reality byl naprosto skv?lý 
zá?itek. 

UZBEKI STÁN
VILÉM HANÁK

1) Dozv?d?li jsme se, ?e jsi o prázdninách nav?tívil 
neobvyklé místo. Které to bylo? 

Ano, o prázdninách jsem nav?tívil Uzbekistán

(Ano, milí ?tená?i, tam v zadu je Vilém Hanák.)

2) Která zajímavá místa jsi tam vid?l? 

Nav?tívil jsem p?edev?ím m?sta. Nejprve hlavní 
m?sto Ta?kent, poté Samarkand, Bucharu a 
Chivu. 

3) Ochutnal jsi n?jaká místní jídla?

 K Uzbekistánu neodmysliteln? pat?í národní jídlo 
plof. Jedná se o sma?enou rý?i s mrkví a kousky 
hov?zího ?i ko?ského masa. Dal?í místní 
specialita je ?a?lik, jsou to v podstat? ?pízy, pouze 
chutn?j?í. 

 4) Zmi?oval jsi, ?e jsi ochutnal národní jídlo plof, 
jak ti chutná ko?ské maso? 

Ko?ské maso je maso jako ka?dé jiné, jen je plné 
?ivin pro t?lo prosp??ných. Maso se nep?ipravuje 
spole?n? s rý?í, ale uva?í se zvlá??. Podává se v 
tenkých plátkách na vrch, ?i zcela odd?len?. 

15.



5) Jaky byl tvuj nejvetsf zazitek ?
Co te nejvfce prekvapilo?

Asi nejvetsf prekvapenf pro me byl 
system verejne dopravy. Ve 
vetsine mest nejezdf autobusy ani 
zadna jina hromadna doprava. 
Vsichni se prepravujf taxfky, 
kterym muze byt jakekoli auto. 
Stacf si stoupnout ke kraji silnice a 
pockat nez vam nejake auto 
zastavf. Pak se s nfm dohodnete 
na cene a on vas doveze, kam 
budete chtft. 

6) Seznamil jsi se s nekterymi 
místními obyvateli?

Nas pruvodce byl rodily Uzbek, 
studujfcf v Cechach, ale s tamnfmi 
obyvateli Se clovek seznamf V

restauracfch, hotelech, v taxfcfch, 
ci ve vlaku. Vsichni byli velmi milf a 
vstrfcnf. Nikdy jsme se nesetkali s 
neprfjemnym clovekem. 

7) Jake jste meli pocasf?
Nesnesitelne horko. Kazdy den
teploty ve mestech dosahovali
hod not pres 40°C. Nastestf to bylo
suche teplo, takze se clovek tolik
nepotil.

8) Dokazal by sis predstavit tady
v,t?ZI .

To asi ne. Byt'. se Uzbekistan 
prezentuje jako svobodna 
demokraticka zeme, te svobody a 
demokracie tam prflis nenf. 
Vsichni obcane jsou neustale 
kontrolovani policif, treba jen pri 
vstupu do metra ci na nadrazf. 
Bezpecnostnf opatrenf tam hranicf 
se sikanou obyvatelstva. 

-pfipravila Veronika Bosinova
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Stejne otazky, ale jina skola. 

Nahodne jsme vybrali studenty, kterf nastoupili na nave strednf skoly. Jejich 

ukolem bylo zodpovedet par otazek. Nekterf se rozpovfdali, jfnf mene. Mezi nase 

dotazovane jsme vybrali slecnu z gymnazia (dale jen ,, 1 "), slecnu z obchodnf 

akademie Vlasim (dale jen ,,2") a chlapce z Prumyslove skoly (dale jen ,,3"). jejich 

odpovedi jsme strucne shrnuli a zpracovali pro vas. 

Jak se ti lfbf na nove !kole? 

1. Slecne se na skole velice lfbf, je rada, ze zde potkala

nove lidi. Take jf zde laka jedna vec, chtela by ochutnat

proslulou kavu ze skolnfho automatu.

2. I druha tazana je ze skoly nadsena, ale zatfm si ji

nestihla celou projft, proto mufou byt jejf pohledy na

skolu trochu zkreslene.

3. A chlapci se nova skola take zamlouva, protoze vse je

pry lepsf nez zakladka.

Na co se do skoly nejvfce tesfte? 

1. Na to ze bude zas o neco chytrejsf a neco noveho se

naucf.

2. Jen a pouze na spoluzaky, rozhodne na na ucenf.

3. On tvrdf, ze do skoly se nikdo netesf, kdyz UZ, tak na

spoluzaky.

(Povsimnete si, jaky majf tazanf prfstup k ucenf, 1 se 

tesf, 2 netesf a napffklad 3 ani nenapadlo, ze by se 

tam mohli ucit.) 

fr m byste chteli byt? 

Proc jste si vybrali tuto !kolu? 

1. Tato dfvka je jiz od mala vedena ke vzdelanf, proto ji

rodice vybrali jako stfednf skolu gymnazium.

2. Protoze ji to bavf.

3. Protoze mu nejvfce vyhovovala. Asi je velice prozfravy

a jiz V devate trfde vedel, ze skola mu vyhovuje.

Po cem ze stare skoly 
se vam styska? 

1. Je na gymnaziu, proto ma vysoke ambice a chtela by byt lekafkou.
1. Bavilo ji, ze byla

nejstarsf na skole, to ze

je zase prvak ji moc

nevyhovuje.

2. Chybf jf spoluzaci, ale

jen nekteff.

3. Nenf vybf ravy a chybf

mu vsichni spoluzaci.

2. Zatf m nevf.

3. Ambice jsou i na prumyslovce, tento ch la pee by se chtel jednoho dne stat inzenyrem.

Vf, ze k tomu je potfeba vysoka skola, proto jeste nevf, jak to nakonec dopadne.

Co byste chteli zkusit? 

1. jejf m snem je pft vodu pffmo z prazskych vodovodu.

2. Tato slecna by se chtela jednou odvazat a tancovat na zabave.

3. Nas dotazany by si rad vyzkousel obleknout oranfovou vestu a jezdit v popelafskem

aute.



Jaká je t vá ?ivot ní 
pr ior it a? 

1. Zdraví

2. Rodina 

3. Blbost? 

Jaký m á sm ysl 
l idská 
exist ence? 

1. Nepopsatelný 
smysl 

2. Ur?it? velký, 
proto?e bez ní 
nic není 

3. Blbost?  

Kdy? se p?i plavání hubne, 
co d?lají velryby ?pat n?? 

 1. Myslí si, ?e velryby to mají 
dané geneticky a proto se 
svým vzhledem nic d?lat 
nem??ou. 

2. Do?ly jí slova, tato otázka ji 
prost? vykolejila. 

3. Na pr?myslovce si to 
vysv?tlují tak, ?e velryba p?i 
plavání neustále ?ere, proto 
nem??e shodit. 

Kdy? je dneska 0°C a zít ra m á být  dvakrát  
t aková zim a, kolik  bude? 

1. Podle ní je to velice easy a nebude 
odpovídat. 

2. Druhá dívka má stejný názor jako první. 

I3.  T?etí tázaný tvrdí, ?e je to jednoduchý, 
proto?e 2x0 je 0? .

 (tohle asi bylo trochu lehký, ale museli jsme 
dát ?anci v?em) 

Term oska dr?í v lét ? chlad a v zim ? t eplo, jak  ale pozná, jest l i  je t eplo 
nebo zim a? 

 1. Prý kdy? se do ní dá n?co teplého, termoska ví, ?e je zima a pokud dáme 
do termosky n?co chladného, termoska pozná, ?e je léto. 

2. Na obchodce fyziku nemají, to je asi jeden z d?vod?, pro? tázaná na na?i 
otázku neodpov?d?la. 

3. Poslední tázaný se domnívá, ?e termoska má jasnovideckou schopnost. 

Pro? m á nonst op benzínka zám ek na dve?ích? 

 1. Pouze a jen pro to, aby mohli v klidu d?lat inventuru 
su?enek. 

2. Aby si mohli dojít na záchod a nikdo je mezitím nevykradl. 

3. Zámek je tem pouze kv?li dobrému vzhledu. 

Kdy? se na t ef lon nic nep?ilepí, jak  t edy lepí t ef lon na 
vnit ?ek  pánve? 

 1. Tato dívka si myslí, ?e pánve jsou celé z teflonu, tím pádem 
se nic nikam ani lepit nemusí a pokud ne tak se cítí oklamaná 
Evropskou unií. 

2. Podobný názor má i druhá dívka, prost? se nikam nic 
nelepí. 

3. Nikdy nezkou?el lepit teflon, proto si netroufá nad touto 
otázkou polemizovat. 

Z na?eho pr?zkumu m??eme tedy 
pozorovat, ?e ?erství st?edo?koláci 
je?t? nejsou p?íli? poznamenáni novou 
?kolou. Díky tomu se místy objevují i 
známky smyslu pro humor nebo 
?petka fantazie. 

    -odpovídali: Z gymplu Veronika 

                      Z obchodky Nicka 

                      Z pr?mky Michal                                                                                                                    

-p?ipravila Kate?ina Follerová
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]· Nejdrfv chceme pogratulovat vsem, kteří se rozhodli, ze nebudou trapnf a zúcastnf se!!
Q. 

I kdyz vsichni hlavnf cenu nevyhrali, urcite budou odmeneni! 

Rozhodli jsme se vyhlasit vfteze v dvouch kategorifch (student a ucitel), svojf cenu muzou 

STUDENT 

Kazdy rano pri pondelku, 

trpfm hladem celou vecnost .. 

Woldyshop ma vyprodano, 

najft jfdlo je ted' vzacnost. 

Vzpomenu si na kucharky, 

pracovaly uz od rana, 

bleskne ve me razem napad, 

abed bude zachrana. 

Hledam proto o hodine, 

co nam na stul pripravf, 

"Pesi?""Ano?""Co je k jfdlu?" 

"Rfzek.""Jaky?""Vepfovy." 

"No tak to je exkluzivnf, 

smakulada nejvetsf! 

Pojd'me honem, kaslem* na to, 

abed je ted' prednejsf!" 

-autor: SPKAOVPEELK v 64K2

*cenzura

ocekavat LIZ od pondelf 3.10. :) 

BONUS 

TE Sf M SE NA OBED, 

SLOZILJSEM BASEN, 

VIM, ZE SE TO NERYMUJE 

MAM HLAD. 

-autor: Jiff Martfnek

Tata basen nas zaujala svou 
originalitou, bohuzel vsak 
nesplnila zadanf v zasadnfm 
bode (Mela to byt basen ... ), a 
proto i vyhra pro autora J.M. 
nebude takova, jakou cekal. 

PRISTE SE 

ZUCASTNETE 

I VY!!! 

UCITEL 

Tesf m se na abed, 

slozil jsem baser\ 

do teto basne ted' 

vlozf m svou vasen 

k omacce, knedlfku, 

k lfvanci v rendlfku, 

k vepfove pecf nce, 

k visnove zmrzlince, 

ke stehnu z kralfka, 

jez zelf se dotyka, 

k zemlovce s jablky, 

k masfcku z kotlety, 

k ragu a korenf, 

ktere ho provonf! 

Tesf m se na abed, 

do jfdelny zajdu, 

nejakou pochoutku 

jiste tam najdu. 

-autor: HLA2D

Poznamka pro nase dva vfteze, pojem vers znamena jeden radek basně... tudfz 

max.8 versu nenf to same jako max.8 rymu ... nekdy se to treba bude hod it. 

-Vase redakce :)



PS: V??íme, ?e ?íslo od ?ísla bude lep?í a lep?í, pokud nás podpo?íte! 
Pokud máte n?jaký nápad, kde sehnat finan?ní prost?edky na tisk, dejte 
nám, prosím, v?d?t!

PPS: Kdo najde v celém ?ísle alespo? 10 p?eklep? nebo chyb a p?edlo?í 
nám je, vahraje mo?nost ud?lat korekturu p?í?tího ?ísla!!

PPPS: D?kujeme za pomoc s vyst?ihovánkou a ilustracemi!!

                                                                        -Va?e redakce

UDÁLOSTI  V  OKOLÍ
Máte volno a nevíte kam zajít? Pot?ebujete si odpo?inout? Nevíte kam s 
p?áteli? I kdy? je Vla?im malé m?sto, nabídne vám mnoho zábavy. Nechte 
se inspirovat a nav?tivte n?jakou z plánovaných akcí! Chcete-li posed?t a na 
chvilku vypnout mozkové závity, nabízí se náv?t?va kina. V letním u? byste 
asi zmrzli, ale to neznamená, ?e p?kné filmy nelze sledovat i ve starém kin? 
pod Albertem. 

ZA JÍMAVÉ FILMY NA ?ÍJEN

5.10. (19:30) Matky na tahu (titulky) ? i maminky to umí rozjet. 

9.-10.10. (19:30) Prázdniny v Provance ? nová ?eská komedie. 

VÝSTAVY A AKCE

Od 5.9. do 2.10. je pro vás ve vla?imské parazoo p?ipravena výstava obraz? 
a keramiky Lenky Seidlové. 

A na záv?r  máme dobrou informaci pro milovníky zimních sport?! Ve?ejné 
bruslení na zimním stadionu ve Vla?imi za?íná od 23.9.,a poté bude ka?dý 
pátek od 20:15, sobotu a ned?li odpoledne od 14:30. Tak nazujte brusle a 
hurá na led! 

-p?ipravila Iveta Hejsová
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