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Makrely jednou spasí svět.
Ne, vážně, všimli jste si na začátku listopadu
nějakého sněhu? Ne. A víte proč? Protože bílí
koně jsou hrozivě nespolehliví. A tak je pak
řada na nás, makrelách, aby celou situaci
zachránily a vzaly svatého Martina na svůj
hřbet. My jsme totiž skoro tak svaté, jako
sám Martin. No, dobře, o své pláště se se
žebráky nedělíme, ale stejně.
Takže vám slibuji, že příští rok vezmeme
situaci do svých ploutví a přivezeme sníh
včas. Protože přišla správná doba, aby se svět
dozvěděl pravdu. Totiž, že nejsou žádní
vánoční sobi nebo andělíčkové, jen makrely.
Žádní velikonoční zajíčci nebo jehňátka,
žádní holoubci přebíraj ící hrách a čočku,
žádné želvy ninja. Že všechnu zodpovědnou
práci zastáváme my.

A tak vás prostřednictvím tohoto časopisu
vyzývám - uctívejte makrely!

Makrela Uzená

Úvodní slovo Obsah

Tiskařští šotci znovu útočí!
V minulém čísle byl pod článkem o knížkách podepsán Jiří Kubánek,
který s nim ovšem neměl co dočinění. Tímto se omlouváme

Adamu Pudi lovi
a uvádíme jeho autorství na pravou míru. Tak.
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Tento den se stal památným a
každý rok je věnován právě vá-
lečným vysloužilcům. Smyslem
je vzdát hold pamětníkům
i těm, kteří se zpátky domů ne-
vrátili. Symbolem Dne veteránů
se stal květ vlčího máku. To má
svůj původ v básni, kterou v ro-
ce 1915 napsal kanadský
chirurg John McCrae, jenž slou-
žil nedaleko belgického města
Ypres.

Českou veřejností je tento den

často opomíjený, ovšem něko-
lik vybraných studentů našeho
gymnázia se zúčastnilo
slavnostního ceremoniálu a ná-
sledného pietního aktu pořá-
daného libereckou brigádou
radiační, chemické a biologické
ochrany. Předání ocenění vá-
lečným veteránům se konalo
pod širým nebem v libereckých
kasárnách. Slavnostní hodinový
ceremoniál narušovalo jen
opravdu chladné počasí, ovšem

Den válečných veteránů
Dne 11. listopadu 1918 v 11. 01 hodin podepsal maršál Foche

v železničním vagónu v Compiégne příměří s poraženým Německem

císaře Viléma. Tímto činem byla 1 světová válka ukončena.

V úterý 1 . 11 . se celá sekunda
sešla připravena na netradiční
projektové vyučování – téma-
tem dne byla voda. Nejdříve
jsme se rozdělili na chemickou,
fyzikální, výtvarnou a biolo-
gickou sekci a paní Havlíková
přidělila úkoly. Pak už jsme se
nahrnuli k MacBookům,
rozebrali jsme si všelijaké ká-
dinky, kapátka i j iné pomůcky a
dali jsme se do práce. Po
perném dopoledni nám byl dán
prostor na oběd a poté nastal
čas prezentovat své projekty.

Začali jsme my chemikáři –
popovídali jsme o kyselosti a
tvrdosti vody či fenoménu kyse-
lých dešťů a předvedli jsme
kouzla a pokusy: nechali jsme
naše spolužáky vylosovat si
barvu a podle losu jsme zbarvili
pH papírky, z dvou průhledných
tekutin jsme vytvořili tekutinu

fialovou a naše kolegyně z che-
mické skupiny přefiltrovaly
směs vody s černým uhlím.

Dále nastoupili fyzikové – od

nich jsme se dozvěděli o anomá-
lii vody a dostalo se nám vy-
čerpávajícího výkladu
o bermudském trojúhelníku.
Také nám vyrobili jednoduchý
teploměr. Nakonec se prezen-
tovala menší výtvarná skupina.
Vytvořila krásný obraz, který po-
drobně zachycoval koloběh vo-
dy a který nám také popsali.

Jako poslední přišla na řadu
sekce biologická, jež nám

mnoho řekla o různých vodních
živočiších a jej ich životě,
o tom, jak se přizpůsobili po-
hybu ve vodě. Předvedli nám
opačné extrémy – nejmenší a
největší organismy vodních
ekosystémů od planktonu po
kytovce a ukázali nám své
vlastní fotky českého slad-
kovodního planktonu, který po-
zorovali pod dohledem pana
Holého. Na závěr bych chtěl
poděkovat všem třem profeso-
rům, kteří nám při projektu po-
mohli svými radami a
dohledem: paní Havlíkové, paní
Frintové a panu Holému.

Tajemství vody

Adam Pudil



při pohledu na muže v unifor-
mách obzvláště dámské
osazenstvo hned pookřálo.

Člověk není neomylný, proto
se i tomto v množství
řečnických projevů naskytlo
několik komických chvil. Někte-
ré okamžiky obzvláště nápadně
připomínaly scény z Tankového
praporu. Místo ,,války“ bylo ře-
čeno ,,párky“ a tak dále, ovšem
vážnost celého projevu to nijak
významně nenarušilo. Po roz-
dání všech ocenění jsme se pře-
sunuli na vojenský hřbitov do

Ruprechtic, kde proběhl krátký
pietní akt. Úctu jsme i my
projevili položením květiny na
hrob.

Po skončení celého ceremoni-
álu jsme byli pozváni na nefor-
mální posezení, což nás velmi
mile překvapilo. Zúčastnili se ta-
ké všichni ocenění, přítomna by-
la i speciální jednotka, jej íž
členové jsou v těchto dnech
součástí mise v Afgánistánu.
Tečka za celým dnem byla pro-
hlídka muzea vojenského vyba-
vení, dozvěděli jsme se několik

zajímavých, či přímo šokujících
věcí přímo z úst jednoho
z vojáků. Odcházeli jsem se
zvláštním pocitem melancholie
a s vědomím, že alespoň jeden
den v roce by těmto lidem měl
vzdát hold každý z nás.

V neposlední řadě patří podě-
kování panu profesoru Dlouhé-
mu, že nám umožnil se tohoto
významného dne zúčastnit.

Vendy Šimůnková

Kája Hruboňová
foto: Michaela Šimáčková

Exkurze do Osvětimi
„Arbeit macht Frei“. Tak ten-

to nápis vás vítá v koncent-
račním táboře Osvětim. Než se
vůbec k tomuto nápisu dostane-
te, čeká vás strastiplná cesta (te-
dy alespoň pokud
jedete s panem profesorem Krá-
lem :-)).

Naše cesta začala na libe-
reckém vlakovém nádraží, kde
jsme nasedli do rychlíku směr
Pardubice - a odtud již Expre-
sem do Ostravy. Cestu do Ost-
ravy jsme strávili posedáváním
v uličce, ti šťastnější v kupéčku.
Kvůli bystrému oku pana profe-
sora jsme vystoupili o zastávku
dříve, a tak ani nám nezůstala
utajená bájná Stodolní ulice
(z okna trolejbusu). Přespávali

jsme v jedné z ostravských
škol.

Ráno nás čekal nepříjemný bu-
díček o šesté ranní a cesta směr
koncentrační tábor se spřáte-
lenou střední školou ze Semil.
V Osvětimi byl největší nacis-
tický koncentrační a vyhlazova-
cí tábor za druhé světové války.
Denně zde bylo možné zavraž-
dit i 1 0 000 lidí (a to nejen ži-
dů).

Po příjezdu na vás padne
tísnivý pocit, který vás pronásle-
duje celou prohlídkou.
Komplex je rozdělen na tři
části, Osvětim I, II, III. My
jsme jako první navštívili Osvě-
tim I, kde je také poslední za-
chovalá plynová komora nebo

místo popravy Rudolfa Hösse,
tehdejšího velitele tábora. Hrů-
zy druhé světové války vám
připomínají i stálé expozice či
zachovalé cely (a to nemluvím
o nechvalně známém bloku 11 ,
ze kterého se jen málokdo
dostal živý). Asi nejhorší na ce-
lé prohlídce jsou místnosti, kde
je vystaveno téměř 8 tun lid-
ských vlasů nebo spousty párů
dětských botiček. Po pro-
hlédnutí této části tábora jsme
se všichni přesunuli do Osvěti-
mi II – Březinky. Tato část
bývala vyhlazovacím táborem,
nachází se zde také nechvalně
proslulá rampa, ze které proudi-
ly vagony plné lidí rovnou do
plynových komor. Dnes je tá-
bor v Březince známý jako
památník obětem nacismu.
Tísnivý pocit vás provází ještě
dlouho po odjezdu z Osvětimi,
přesto však, pro uvědomění si
hrůz druhé světové války, vřele
návštěvu doporučuji.



Jak už je každoroční tradicí,
maturitní ročníky mají v průbě-
hu podzimu stužkovací večírek.
Hlavní náplní stužkováku, jak
se mu zkráceně říká, je předat
maturitní stužky všem žákům.

Náš stužkovák (4.A) jsme
měli naplánovaný na středu 2.
listopadu večer, ovšem pří-
pravy začaly už téměř měsíc
dopředu. Zajistit stužky, zare-
zervovat restauraci, vybrat
peníze či rozeslat pozvánky
nás stálo mnoho času a úsilí,
ovšem vyplatilo se to. Večírek
začal po osmé hodině a
hlavním tématem byla pyža-
ma. Takže jsme se všichni
(včetně profesorů) převlékli do
pyžam. Pro profesory jsme měli
zajištěné stoly s občerstvením a
mnoho her. Například po pře-
dání stužek jsme jim promítli na-
še fotografie z dětství a jej ich

úkolem bylo hádat, kdo se na
nich skrývá. Jak se později
ukázalo, u některých fotek to
byl docela tvrdý oříšek. Poté se

hojně pilo a hodovalo.
Okolo půlnoci nás už nebavi-

lo sedět a večírek se přesunul
do tanečního klubu. Když jsme
šli všichni tancovat v pyža-

mech, tak jsme si chvíli připa-
dali jako menší exoti, ale
postupem času nám to pře-
stávalo vadit a noc jsme si vý-
borně užili. Akorát to ráno a
dopoledne ve škole nebylo
zrovna jedno z nejlepších. Ob-
divuju všechny profesory, kte-
ří nás ten den museli učit,
jelikož pach, který se z nás li-
nul, byl opravdu vražedný.
Kdo neucítil, neuvěří : -)

Stužkovací večírek

Martin Bláha

Martin Bláha

Pozor pozor!
Nepropásněte maturitní plesy!
4. A a Oktáva se předvede v pátek 6. 1 . 2012
4. B a 4. M v sobotu 4. 2. 2012



Ploytawan, why did you deci-
de to study abroad?
I wanted to make a new experi-
ence, try to live in a different
place, learn about new culture
and custom. I also thought it
would be interesting to know
what people think about Thai-
land.

Is there something, in the way
how people act in the Czech
republic, that would be a big
moral issue in Thailand? (for
example drinking, the way pe-
ople dress themselves, what
people talk about,...)
I think greeting each other in su-
permarkets would be unusual in
Thailand. We don‘t usually do
that. Like to say „Dobrý den“
and „Na shledanou“

What do you like about Libe-
rec the most?
My host family in the first pla-
ce. I also like Centrum
Babylon.

What do you think about the
weather? Has it been that
much of a shock for you?
It’s really cold here. But I don’t
feel like it is too cold for that
I couldn’t stay here any more.

What were your expectations
of the Czech Republic?
I expected some significant cul-
ture differences, language
which is really hard. I didn’t
think that the lifestyle would be
so different and now I see
things pretty much every day.

Where in Thailand are you
from?
I’m from Nonthaburi. It‘ s very
close to Bangkok which is the
capital city.

What do you think about the
european mentality? What
are the major differences?
I think the most europeans do

just what they want. Most thai
or asian people think too much
about the things they are about
to do.

What was so convincing
about our country that made
you to come and study here?
I came here because I didn‘t
know much about your country.
The only thing I had known
was, that it is a beautiful count-
ry.The Heart ofEurope just
this, as I told you I wanted a
new experience.

What is the funniest thing
you have seen, experienced or
heard so far?
It’s funny when people think
that Thailand is a jungle.
It’s like when someone thinks
that this country is called Cze-
choslovakia.

What can you say in czech?
,,Já nevím‘‘ , ,,Nerozumím‘‘ ,
,,Kolik je hodin?‘‘ , ,,Ahoj , jak
se mas?‘‘ , ,,Já neumím česky‘‘ ,
,,sakra! ‘‘ , and some dirty words
that I think don’t suit in here.

. . .s thajskými spolustudenty
You may know them as ,,AFS students‘‘ , ,,foreigners‘‘ , ,,those kids from Thailand‘‘ , or you have just seen
them walking in the halls of our school but you don’t really know where they came from. Who is being
spoken of are two AFS exchange students from Thailand Ploytawan Sukotapong (16), Pao Ziangxanoh
(17). They had both decided for a study abroad and picked our country as a place where they would like to
gain new experience, learn other customs, meet new friends and build up strong ties so they will always
have a place to go back to. We gave them an interview to find out what they feel like after three months in
and it turned out well. It is a big opportunity for them as well for us because cultural awareness should be
a crucial part in everyone’s life.



Pao, what do you find wei-
rd about the Czech Repub-
lic? Something that you
had never seen before you
came. It could be anything,
the weather, the way people
act, people driving on the
right side,...
The weather is pretty cold he-
re. The lowest temperature in
Thailand is around 15°C so
I might potentially freeze to
death. As for the other diffe-
rences - people here usually
eat something with potatoes
but in Thailand we eat rice in-
stead. Also, when I first got
to my host mother’s car and
she started driving on the
right side, I pretty much thou-
ght she was crazy. I think the
fact that people blow their
noses really loud deserves to
be mentioned as well.

Why did you pick the
Czech Republic? Were you
interested in our country or
was it just given to you?
The Czech Republic was a
clear choice because ofmy
brother’s friend who had
been in the Czech Republic
before. She told me a lot
about your country and I got
really interested. All the fo-
od, architecture, people. It
just sounded tempting to me
so I decided for an exchange
student program.

Did you do any sports back
in Thailand before you ca-
me?
Table tennis, football, bad-
minton and swimming.

What places have you been
to so far? What place did
you like the most?
I have been to Prague and
I loved the Prague Castle and
Charles Bridge.

Can you speak any czech?
What can you say?
I can speak some basic
words. For instance,
,,Ahoj! ‘‘ , ,,Jak se máš?‘‘ , ,,hu-
bu‘‘ , ,,nevim‘‘ , ,,Jedno pivo
prosím! ‘‘ - very important
phrase according to my phys-
ics teacher (I wonder who his
physics teacher is, Ed.), and
last but not least some dirty
words from my classmates.

How do people in Thailand
perceive the Czech repub-
lic? What do they think
about us?
A lot of people don’t know
about the Czech republic but
we know you as Czechoslova-
kia (you are not the first who
thinks that, Ed.). In fact, a lot

of people know Prague and
Karlovy vary.

What do you think we are
famous in the world for?
Prague Castle.

How does the czech edu-
cation system differ from the
one you are used to?
In the Czech republic you have
4 years of high school edu-
cation. In Thailand we have 6
years and every day until 4:00
p.m. Unlike in the Czech
republic where it depends on
the particular day. So I like the
czech education system becau-
se I have free time to do what
I want. For instance, I can do
some ofmy hobbies, or just
kick-it and relax.

What is your favourite czech
food? What is the weirdest fo-
od you have eaten in our land
of dumplings?
I love dumplings and especially
czech sausages.

If you had to describe the
Czech republic in three
words, what words would you
use?
Castles, glassware, beer.

Mathias Komárek



Kája Pánková

Trocha kulturního prostředí

FAST FOOD ORCHESTRA
9. prosince 2011 , 20:00
Klub Vlak (Harcovské koleje)

Ska-reggaeové křtění nového
alba Wanted for Cooking.

IVA BITTOVÁ
2. prosince 2011 , 1 9:30
Lidové sady, Velký sál
Vstup: 1 90,- ;
v den koncertu 240,-

DAN BÁRTA a
ILLUSTRATOSPHERE
1 . prosince 2011 , 1 9:30
Lidové sady, Velký sál

Vstup: 290,-; v den koncertu 350,-

E!E + PROZATÍMNÍ
ŘEŠENÍ
10. prosince 2011 , 1 9:30
Casta Club

Přijďte na naši [Punk]ovou
Týnu! No a na Řešení a
E!E také, samozřejmě..

IN TOUCH, KURTIZÁNY
Z 25. AVENUE
3. prosince 2011 , 20:30
Klub Vlak (Harcovské koleje)

Vstup: 1 50,-

KAREL PLÍHAL
1 3. prosince 2011 , 1 9:30
Lidové sady, Experimentální
studio

A už ho tady zase máme!
Vstup: 290,-

SPIRITUAL KVINTET
20. prosince 2011 , 1 9:30
Dům kultury Liberec
Vstup: 320,-

CO TU JE, CO TU NENÍ…
1 5. prosince 2011 – 5. února 2012

Oblastní galerie v Liberci
Malba, instalace, fotografie a prostorové
objekty umělců z Wroclawi.
Vernisáž: 1 5. prosince, 1 7:30.

JARRET a ŽAMBOŠI
23. prosince 2011 , 1 9:30
Lidové sady, Experimentální
studio
Vstup: 110,-



Nejen Liberec centrem dění!

VISACÍ ZÁMEK
Pátek, 1 6. prosince 2011 , 20:00
Jak říká Pixies – „Na tradičním
místě činu na Rampě"

Vstupné: předprodej 1 70,-
na místě 190,-
studenti 1 60,-

SOUKROMÝ SKANDÁL
Pondělí 1 9. prosince 2011 ,
1 9:00
Městské divadlo

Hrají: KryštofHádek, Eva
Holubová, Maroš Kramár,
Kristýna Fuitová-Nováková,
Alexander Hemala a další
Vstupné: 280,-

BLUE EFFECT ARADIM
HLADÍK
Pátek, 9. prosince 2011 , 20:00
Klub Na Rampě

Koncert rockové kytarové
legendy s kapelou na turné k
novému DVD.
Vstupné: předprodej 1 60,-

na místě 190,-
studenti 1 50,-

FILMOVÝ FANDA
Úterý, 1 6. prosince 2011 , 1 9:00
Městské divadlo

Původní muzikál, v němž je
vyprávěn fantaskní až absurdní
příběh Františka.
Vstupné: 1 20,-

OLYMPIC
Sobota, 1 0. prosince 2011 ,
20:00
Eurocentrum

Koncert stálice české hudební
scény.
Vstupné: předprodej 1 75,-

na místě 350,-

SUPPORT LESBIENS
Pátek, 2. prosince 2011 , 20:00
Eurocentrum

Turné k novému albu
Homobot.
Vstupné: od 250,-

Prinášíme vám další várku kulturních akcí, které se uskuteční v sousedním Jablonci!

VÁCLAV NECKÁŘ &
BACILY
Úterý, 20. prosince 2011 , 20:00
Klub Na Rampě

Vánoční koncert s baladou
Půlnoční z filmu Alois Nebel.
Vstupné: předprodej 290,-

na místě 320,-

Mája Jílková



Jak již název napovídá, nejedná
se o nic pěkného. Ideální místo
pro nedělní rodinný výlet, ze
kterého budete ovšem od-
cházet s přehřátým mozkem a
mírnou depresí.
Výstava je inspirována knihou
psychologa Philipa Zimbarda a
nepojednává o ničem jiném, než
o zlu. A nechodí kolem horké
kaše. Nestačíte se ani rozkoukat
a už před vás naservírují pár roz-

tomilých psychologických poku-
sů, dokumentujících cestu
obyčejných lidí k temné straně
síly. Překvapivě rychlou a
pěkně strmou. Vlak, ze kterého
nelze vyskočit.
Co myslíte, jak moc stačí k to-
mu, aby do něj naskočili? Aby
se ze spořádaného občana stal
tvor schopný brutálního násilí?
A jak moc by asi tak stačilo
vám? Nebo spíše, jak málo…?

Svět není černobílý. Své zlo si
každý schováváme v sobě, ať
už si to připustíme, nebo ne.
A říká se, že je dobré znát své-
ho nepřítele.

Výstava Luciferův efekt poběží
v pražském Doxu až do druhé-
ho ledna.

Myslím si, že listopad je ten
správný měsíc na to, abyste si
zašli do divadla na nějakou tu či-
nohru nebo třeba operetu. Přijde-
te tam, padne na vás ta správná
atmosféra, zhasnou se světla a
vy se ocitáte v jiném světě,
uniknete před realitou, protože
vás pohltí divadelní euforie!

Penzion pro svobodné pány je
opravdový kulturní zážitek! Ta-
to komedie popisuje, co se
stane, když si i přes přísný zá-
kaz majitelky penzionu přivede
pán mladou dámu, která nechce
místo opustit. Celá hra je
vlastně o tom, čeho všeho je
schopen muž, když se chce
zbavit ženy; když chce, aby
nenápadně zmizela, aby se
o tom nikdo nedozvěděl a
hlavně aby se už nikdy nevráti-
la.

Inscenace má de facto tři
hlavní role, okolo kterých se
„motá“ všechen děj . Michal
Maléř, který dokonale
ztvárnil postavu nájemníka Mul-
ligena, doslova cedil skrz zuby
každou větu, čímž rozesmál ce-
lé divadlo. Barbora Mottlová

předvedla všem
divákům, že
rozzuřená milenka
dokáže zbourat celé
jeviště, udělat ob-
rovský nepořádek,
dostat hromadu
peněz a pak si hrdě
odkráčet pryč. Nejvíc
však pobavil Tomáš
Dianiška, který hrál
opilého spolubydlícího.

Člověk by si pomalu myslel,
že byl opravdu opilý, hrál to
totiž velice dobře. Zpíval
z plných plic, tancoval, houpal
se na lustru a mě osobně po-
bavil tak moc, že jsem brečela
smíchy!

Také nesmím zapomenout
zmínit se o chytlavé hudbě, jež
celou scenérii doprovázela, zní
mi doteď v hlavě. Herci měli
krásné kostýmy z dob čtyřicá-
tých až padesátých let dvacá-
tého století. Bylo to úžasné
představení, právem jsme odmě-
nili herce nekonečným potles-
kem.

Když se hlediště vylidnilo a
herci odešli, zůstaly tam jen

prázdné sedačky a obrovský ne-
pořádek na podiu. Najednou to
místo, kde se lidé bavili, zelo
prázdnotou, čekalo, až začne
další divadelní hra, až zasednou
další nedočkaví diváci, kteří si
odtamtud odnesou plno vzpo-
mínek a zážitků.

Ze všech těch odcházejících
ta divadelní euforie spadla, mu-
seli se vrátit zpět do reality. Vě-
řím však, že si doteď říkají,
jako já, jaké skvělé představení
nám umožnilo oprostit se od
problémů běžného života a za-
žít něco neobyčejného, něco na
co budeme dlouho vzpomínat!

Penzion pro svobodné pány

Anče Banszelová

Lenka Rozkovcová

Luciferův efekt - setkání se zlem



Cestování v pohádkách

Listuji knihou pohádek,
knihou plnou ilustrací.
Stránky hrdinství, stránky bez hádek,
to se ve světe ztrácí.

Všechny ty příběhy dobře znám,
vždyť je čtu každý den znova a znova.
Jak vítězí láska a padne klam,
jak váhu mají lidská slova.

Každá princezna je krásná,
zdravá a bohatá.
Dočká se každý, kdo podlou past má,
na hrubý pytel hrubá záplata.

Tak ráda se k těmto stránkám vracím,
chci věřit všemu co se píše.
Jen co ji zavřu, ve snu se ztrácím,
náhle jsem panovnicí říše.

Jenže pak přijde ráno a mně věřit se nechce,
že pohádky v lidech dávno zemřely.
To co je psáno v nich najdu jen těžce,
kdo mi mé rány zacelí?!

Kdyby se dneska pohádky psaly,
vlk by Karkulku určitě snědl,
Rádci by špatně radili králi,
drak by se po smrti znova zvedl.

Princ by Růženku nechal spát
a šel by radši do hospody.
Baba by Jeníčka snědla snad,
slepička nedala kohoutku vody.

Sněhurka jablko snědla by celé
a trpaslíci jen by koukali.
Ani jeden loupežník nezůstal by v cele,
vyhráli by lháři, monstra, hejkali.

Radši dál nechci myslit
na to, co my děláme špatně.
Každý chce peníze syslit,
ať jsou mu platné či neplatné.

Tak mnoho zloby všude je tu,
jenom špína, samé skládky.
A tak mám přání, jednu větu:
,,Nezapomeňte na pohádky! ‘‘

Markéta Horáčková



Úterý:
Na začátku jsem se zmiňoval
o dvou průsmycích, úmyslně
jsem neuvedl etapu kolem
Ženevského jezera. Ta měla asi
100 kilometrů, s rovinatým
profilem, Francií a Švýcarskem,
pořád kolem jezera. Ve chví-
lích, kdy to vážně jede, to byla
jedna z nejlepších etap v mém
životě. Nebudu se moc rozepi-
sovat, není totiž o čem. Jede se
rychle, přes Rhonu, ve Francii
kolem letovisek s luxusními ho-
tely, každou chvíli nějaké oprav-
du drahé auto, plno motorek…
Kolem poledne překračujeme
hranice, podél jezera dál, do
Ženevy s vodotryskem vy-
sokým 70 metrů. Přes centrum
až k nádraží a pak opět vlakem
do Sionu a zpět do hotelu.
Středa:
Po dvou dnech v sedle si ko-
nečně dopřáváme kýžený odpo-
činek. Dnes máme v plánu
vyrazit do francouzského
olympijského města Chamonix
du Blanc. Jedeme vlakem, což
je ostatně jediný a nejrychlejší
způsob dopravy. Nejdříve rych-
líkem do Martigny, potom regio-
nálním vlakem do Francie. Po
asi dvou hodinách jsme na
místě. Projdeme nádherným
centrem města, kolem obchodů
a kaváren smě-
rem k lanovce
na Mt. Brevent.
Rychle vyjede-
me nahoru,
moc se totiž tě-
ším. Na vrcho-
lu však
následuje velké zklamání.
Místo toho, na co jsem se těšil,
na výhleled na nejvyšší horu Ev-

ropy-Mt. Blanc je všude kolem
nás něco, co se podobá mléku.
Ano, mlha. Všude. Jedeme ještě
jednou lanovkou, ve snaze lepší-

ho výhledu nad mraky. Je to
však stále stejné, ba dokonce
horší. Už není vidět ani budova
lanovky, natož Mt. Blanc! No,
alespoň jdeme na malý výlet-asi
6 km po úbočí hory zpět k mezi-
stanici. A k ne-
vlídnému
počasí se ještě
přidává déšť.
Zapadneme te-
dy do restaura-
ce a skrze okna
pozorujeme na-
štvané paraglidisty. Dnes si
vážně nezalétaj í, dnes ne. Za
chvíli déšť ustává, jedeme dolů,

stejnou cestou se
vracíme na nádraží
a chytáme poslední
vlak zpět.
Čtvrtek:
V plánu máme ještě
jeden den odpo-
činku, a ten si vy-

bíráme dnes. Míříme stejným
směrem jako včera, vlak ale
opuštíme ještě před hranice-

mi s Francií. Když vystoupíme
z vlaku, čeká nás šokující po-
hled. Do skály zabudovaný kří-
ženec výtahu, lanovky a vlaku
se sklonem téměř 85%,
upoutaný na slabém laně a, co
později zj išťujeme, vybu-
dovaný v roce 1910. Bez rekon-
strukce, jen s výměnou kabin za
ocelové. Po asi půlhodině strá-
vené v jakési buňce, zíráním do
propasti a opakování vět typu:
„…a co kdyby se to utrhlo…“
vystupujeme, nasedáme do
elektrického vláčku, původně
konstruovaného pro zdejší
uhelné doly a vyrážíme směrem
k přehradě. Po další půlhodině
před sebou vidíme další
vlak/výtah/lanovku, tentokrát
alespoň trochu modernější, rok
výroby 2000. Za chvíli jsme na-
hoře, nad přehradou. Je to obří
komplex betonových staveb,
největší z nich je samozřejmě

přehrada s výškou
hráze 110 metrů.
Zase kousek jde-
me po hrázi, ko-
lem stavby vodní
elektrárny a
do jakéhosi zálivu.
Tam něco nafotí-

me a jdeme zpět, do restaurace.
A kolem páté večer jedinou
existující cestou zpět, vlakem a
autem do hotelu ve Veysonnaz.
Pátek:
Ano, poslední slibovaný prů-
smyk je na pořadníku dneška.
Jmenuje se Simplon Pass a ně-
jaká ta cesta na místě dnešní
dálnice do Itálie tam vedla i za
dob Napoleona. Vstáváme opět
asi v šest hodin ráno, dnes už
ale nepanuje takové napětí.
Průsmyk je totiž o dost

Švýcarsko



Hledání absolutní tmy
Jednoho sobotního večera

jsme se rozhodli jet do osady
Jizerka a najít místo s absolutní
tmou. Před tím, než jsme vyjeli,
prohledali jsme internet a našli
něco málo o této přírodní zají-
mavosti, jedné z mála v Evropě.
Asi v půl deváté se balíme a se-
dáme do auta.
S přibývajícím časem teplota
klesá pod bod mrazu (jen upo-
zorňuji, že je teprve 1 . polovina
října), po asi hodině jsme na
místě, u turistické chaty pod Bu-
kovcem. Je noc, parkujeme na
přilehlém parkovišti a s něko-
lika baterkami vyrážíme vstříc
černočernému lesu. Terén je
dostli členitý, chvíli z kopce, po-
tom do kopce, každou chvíli se
kvůli tmě ocitám v příkopu
nebo mokré trávě. A je zima.

Nemyslím roční období, ale –5
°C. Lesem pokračujeme asi 3
km, v půli cesty k můstku přes
řeku Jizeru u polské osady Orle
ale zastavujeme. Proč?

Shodujeme se na tom, že ne-
má smysl pokračovat. Bílý svit
Měsíce je znát všude kolem, ta
černá tma zůstala někde vzadu.
No nic, máme mapu hvězdné
oblohy a hodně jiných možností
využít nášeho výletu. Nestává
se totiž často, že by bylo takhle
jasno, ve stejné chvíli úplněk a
Jupiter na obloze! Mohu
jmenovat hodně souhvězdí,
např. Casiopea, Velký a Malý
vůz a další. Asi půl hodiny po-
zorujeme oblohu, poté se vy-
dáváme zpět. Stejnou cestou,
samozřejmě. A všichni se už tě-
šíme do vyhřátého auta. Když

jsme na parkovišti, dostávám
klíčky a běžím otevřít. Zapínám
rádio, v levém horním rohu sví-
tí číslice –4°C. Takže jsem se
ani moc nemýlil. Startujeme a
vydáváme se zpět na 40 kilo-
metrovou cestu do Liberce.

Závěr: Jeli jsme najít tmu.
A nenašli jsme. Zato jsmě vidě-
li hvězdy, Jupiter a Měsíc
v úplňku, což nad Libercem jen
tak nespatříte. Byla to tedy ta-
ková pěkná večerní procházka.

mírnější a kratší než Gd. St.
Bernard. Stále to ale není rovi-
na. Průměr se stále pohybuje
nad hranicí 5%, na 23 km. Do-
prava na místo činu proběhne
samozřejmě vlakem, jak jinak.
Po asi půlhodině
cesty rychlíkem
dorážíme do
malého města
Brigu. Vystupuje-
me, na kolech
projíždíme cent-
rem města, ven,
mezi louky se
dostáváme vcelku snadno. Chví-
li stoupáme po hlavní silnici,
pak se ale musíme oddělit, dál
vede totiž dálnice. Po cyklostez-
ce to vcelku ubývá, nezdá se
ani, že by to bylo nějaké ostré
stoupání. Výhled je prostě pře-
krásný. Dole pod námi je Brig,
nahoře skály zahalené v mra-

cích. Po mostě vedoucím sou-
běžně s dálnicí si zkouším
zrychlení, ale musím říct, že
bylo hluboko pod mojí úroveň.
Po asi 10 km proměnlivého teré-
nu se napojujeme na hlavní silni-

ci, ve kterou
dálnice plynule
přešla. A teď to
přijde. Teď to bu-
de ten pravý
kopec. Simplon
Pass. Opět máme
předem domlu-

vené zastávky, jedu
si tedy svým tempem. A jelikož
je ten kopec až moc monotónní
na to, aby se
dalo něco napsat, tak se přesunu
v čase kupředu, do míst před po-
slední galerií, těsně před vrcho-
lem. V tomto napůl tunelu je
jeden pruh uzavřen, jezdí se te-
dy přes semafory. A když doje-

du na vrchol, jen sleduji tu
kolonu, a říkám si, kde asi bude
zbytek naší tříčlenné sestavy.
Pokud jsem dosud nemluvil
o číslech, tak jsem na ně najel
45 minut. Na 20
kilometrech. Po obědě se rychle
přesouváme dolů do údolí, jen
občas zastavujeme a nechává-
me vychladnout týrané brzdy.
Při tomto sjezdu jsem také
ustanovil svůj rychlostní re-
kord, a to 72,5 km/h. Dolů je to
dvojnásobek délky kopce
z Brigu, celkem máme asi 70
km. A v italském městě
Domodossola už čeká vlak, kte-
rý nás proveze 17 kilomet-
rovým simplonským tunelem,
vybudovaným v roce 1950.
V Brigu přesedáme na rychlík a
míříme zpět do Veysonnazu.
A zítra odjezd… Sbohem Švý-
carsko. Snad někdy příště…

Jakub Hrubý

Jakub Hrubý



Lákačka nejen pro knihomoly!

Anče Banszelová

Když si sáhnete do svědomí, kdo z vás čte povinnou četbu rád? Nebo vůbec kdo z vás čte povinnou četbu?
Většinu odrazuje od povinné četby už pouhý název nebo obal knihy. Což je škoda, protože jak říká jedno
přísloví „Nesuď knihu podle obalu! “ A tak jsem vybrala pár knížek z každého ročníku povinné četby a
doufám, že aspoň některá upoutá vaši pozornost.

Carlo Goldoni - Sluha dvou pánů

Tato kniha je taktéž zpracována jako divadelní hra, nikomu určitě
neunikla hlavní postava Truffaldina, kterou ztvárnil Miroslav Donutil
ve stejnojmenné inscenaci. Někdo si řekne, že stačí, když se podívá
na divadelní hru a číst knížku potom nemusí. S tím já ale
nesouhlasím, jelikož je to četba velmi jednoduchá a ačkoliv je
sepsaná jako drama, čte se doslova jedním dechem. Zajisté vás velmi
pobaví pragmatičnost hloupého, ale milého sluhy, která vždycky
dopadne fiaskem.

K. H. Borovský - Křest svatého Vladimíra

Název není moc lákavý. Je to však poezie, která se čte rychle, navíc děj je psán
v kratičkých verších. Poezii jako je tato máte přečtenou za chvíli. Satira
K. H. Borovského poukazovala na tehdejší politickou situaci, kritizovala politiku a
upozorňovala na jej í nevýhody. Císař Vladimír si z rozmaru na svůj svátek přeje, aby
mu bůh Perun zahřměl na počest, jenže to netuší, že se Perun vzbouří. Pošle ho před
všelijaké soudy, kde „podlézají“ císaři a osud Peruna je zpečetěn. Jak to však půjde
v Rusku dál, když nemají boha? To se dočtěte sami.

J. D. Sal inger - Kdo chytá v žitě

Myslím, že tato knížka pobaví jak dámskou, tak pánskou část čtenářů. Hlavního
hrdinu bychom mohli
přirovnat i k některým dnešním mladíkům, jen doufám, že se v něm nikdo nezhlédne!
Hlavním hrdinou tohoto autobiografického satirického románu je Holden, mladík,
který vypráví o tom, jak hledal lásku, o tom jak trávil čas s přítelkyní nebo o tom jak
ho vyhodili ze školy. Svých rodičů se velmi bál a tudíž se s nimi nechtěl ani setkat.
Jediný, koho měl opravdu
rád a komu důvěřoval, byla jeho malá sestřička Phoebe, která velmi ovlivnila
Holdenův život. . .

Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlaky

Novela je sepsaná retrospektivně v ich formě. Děj se odehrává v roce 1945 v době
2. světové války. Mladičký Miloš Hrma se zaučuje na nádraží, kde prožije plno
dobrodružství. Pokusí se o sebevraždu (kvůli neúspěchu v sexuálním životě – ano,
věřím, že tohle možná někoho zaujme a knížku si přečte), ale neúspěšně. Vrátí se na
nádraží a provede hrdinský čin. Přes nádraží projíždí ostře sledované vlaky,
transporty, které převážejí zbraně. Společně s dobrodruhem Hubičkou se pokusí
vlak vykolej it. Povede se jim to? Otevřete knížku a dozvíte se!



Vyměřený čas
sci-fi thriller USA (2011)

Po překonání deprese z toho,
že u nás nebudou v kinech
dávat nejnovější díl Zahulíme,
uvidíme jsem se rozhodl vás
otravovat s tímto novým sci-fi,
které u nás nedávno přišlo do
kin.

Mnoho filmů ukazuje bu-
doucnost jako utopický ideál
světa a dokonalé společnosti, ne-
bo jako naprostou apokalypsu.
V tomto případě se jedná spíše
o tu druhou možnost. Totiž
když zde dosáhnete 25 let,
stárnutí vašeho těla se sice za-
staví, ale máte rok života na to,
abyste si sehnal další čas.
V tomto světě nejsou peníze,
čas je zde jedinou měnou a nej-
důležitější věcí v životě všech li-
dí. Když vám dojde, zemřete,
když jste bohatí, můžete žít
věčně.

Willovi (Justin Timberlake) je
každá z těchto věcí nadmíru jas-
ná, především když musí žít ze
dne na den vždy s pár zbývající-
mi hodinami. V nejnižším ča-
sovém pásmu, kde žije, je
každý den bojem o přežití. To

se ale změní, když
mu neznámý bo-
háč za odměnu
přenechá celý svůj
čas čítaj ící celé
století. Nic z toho
bohužel nestihne
předat své matce,
která mu zemře
před očima, když
k ní nestihne do-
běhnout (hrozná náhoda, že).
V tu chvíli učiní rozhodnutí, že
to všem boháčům natře a vy-
dává se do nejvyššího časového
pásma mezi smetánku, kde se
mu opravdu ze začátku daří
všechny obírat, seznámí
se s krásnou Sylvií (Amanda
Seyfried), jenže potom ho
chytne správce času, sebere mu
skoro všechen čas, protože prý
nesmí být ve špatných rukou,
i když je tam právem. Od této
chvíle si to u něj správce defini-
tivně rozházel a Will začíná se
Sylvií bojovat proti systému.. .

Film je, co se týče výkonů her-
ců, velmi kvalitní. Především
Justin Timberlake, i když pů-
vodně zpěvák, je i výborným
hercem. Mohl nás o tom

přesvědčit mj . i ve filmech jako
The Social Network (Sean
Parker) nebo Kamarád taky rád

(Dylan). Snímek se taktéž může
pochlubit kvalitní kamerou,
která přidává ději na atraktivitě
a dramatičnosti, i dobrým stři-
hem. Někdy trošku pokulhávají
kontexty v ději, ale pokud
nejste přespříliš velký detailis-
ta, tak vám to vadit nebude. On
by jinak film musel být tak
o půl hodiny delší a o čtvrtinu
nudnější.

Nudit se určitě před plátnem
nebudete, ovšem žádný extra
průlom nečekejte. Přesto je
určitě nadprůměrným počinem
a stojí za to se na něj podívat.
Rozhodně to nebudou vyho-
zené peníze jako za jeden nej-
menovaný nový slinták s upíry
a vlkodlaky.

Tomáš Richtr



Call ofDuty: Modern Warfa-
re 3 je akční střílečka z prvního
pohledu, ve které se podíváme
na spoustu zajímavých míst, po-
známe pár nových vojáků a zabi-
jeme kvadrilion nepřátel a
přitom se vlastně nic nestane.

Celou hru vlastně jen běháte
z místa na místo, střílíte a užije-
te si pár super explozí, které
jsou občas prokládané příbě-
hovými skripty.

Grafika je poměrně dobrá,
místa jsou zajímavá, ale už je
ovšem znát lehce zastaralý engi-
ne. Jediným kladem je samozřej-
mě multiplayer, který vydrží
poměrně dlouho a až na nerealis-
tické chování zbraní je poměrně

zdařilý.
Otázkou zůstává, proč se této

hry prodalo jen za první víkend
7 milionů kopií. Je to snad dů-
sledek masivní reklamní

kampaně, nebo se snad hráči
stávají línějšími? Nejspíše ne,
hry jen začaly být masovou zá-
ležitostí a obyčejní lidé nechtěj í
hrát 40 hodin složité RPG, ale
trochu se odreagovat u 6 hodi-
nové střílečky s výborným pří-
během. Prodejní úspěchy The
Elder Scrolls: Skyrim však
ukazují, že i tvrdé jádro hráčské
komunity je stále početné a vy-
platí se pro něj dělat hry. Ale
o tom zas někdy jindy.. .

Cal l of Duty: Modern Warfare 3

+Multiplayer
-Grafika
-Stereotyp
-Zbraně
-Skripty
-Koridorové hraní

50%

Clarke Soundon



„Pět, tak a je to tady zase.
Šest, snad se to povede. Sedm,
bože. Osm, jdeme na to.“

Tak nějak začíná každé mé vy-
stoupení. Člověk by řekl, že po
patnácti letech vystupování na
veřejnosti ho tréma opustí. Ale
kdeže. Před každým vystou-
pením se uvnitř klepu jako rat-
lík a bojím se, že to nějak
zkazím. Že zapomenu kroky, že
upadnu, že si zvrtnu nohu,…
Tanec je vlastně adrenalinový
sport.

Já tančím od malička. Ma-
minka mě přihlásila do taneční-
ho kroužku, abych se nestyděla.
Stydím se doteď. Ale to, co mi
tím dala, je pro mě daleko dů-
ležitější. Cíl. Cíl něčeho dosáh-
nout. Cíl dřít na sobě, zlepšovat
se. A maminka může i za to, že
jsem si před pěti lety tolik zami-
lovala irské tance. Jednou si by-
la někde zatancovat, a když
přišla domů, hrozně o tom básni-
la a že to prý mám zkusit. A tak
to všechno začalo.

Irské tance jsou úžasné. A ať
si říká kdo chce co chce, je to je-
den z nejnáročnějších stylů, kte-
ré znám. Člověk tráví dvě
hodiny v naprosto nepřirozené
pozici jen proto, že ho to baví.
Celý trénink tančíme na špič-
kách, naprosto zpevněni, bez po-

hybů paží či těla. Hýbou se jen
nohy. A jak! Někdy se sami diví-
te, co vaše dolní končetiny dove-
dou.

Nebudu tady sáhodlouze vy-
světlovat, co to vlastně je to
„irish dancing“, vždyť snad už
každý viděl show „Lord of the
dance“ Michaela Flatleyho. Ne-

budu tu ani sáhodlouze vysvět-
lovat, proč tuto show již téměř
nenávidím. Avšak díky ní zná
irský tanec mnohem více lidí.
Jediné, o čem bych mohla hodi-
ny psát, je to, jak tancování
zbožňuju. Je to můj druhý
život. Když si tak kráčím ze
školy naprosto vyčerpaná často
si říkám, že se mi na ten trénink
snad ani nechce. Ale jen co
uslyším první tóny houslí a píš-
ťaly, hned mě ta únava opustí a
já se s energií vrhnu do pilování
„tučňáků“, „jelenů“ či „sobů“.
A přesto, že pak doma skučím
bolestí a jsem uřícená, jsem
šťastná. Protože to je pro mě
tanec. Pocit štěstí, když stoj ím
na pódiu a všichni na mě kou-
kají. Pocit štěstí, když se mi po
půl hodině povede nový taneční
krok. A také pocit, že alespoň
v něčem vynikám a jsem v ně-
čem dobrá. A těchto pocitů já se
nevzdám. A pochopí to je ten,
kdo má taky něco takového, co
takhle moc miluje.

I rské tance

Kvakoš Noční



Zkouška základního výcviku jezdce
Šestého října nastal můj

vysněný a zároveň obávaný
den. Den, kdy jsem si měla
udělat zkoušky v Mělníku a
získat tak doklad – licenci,
abych mohla jezdit na těžší
jezdecké závody.

Vzbudila jsem se ve čtyři
hodiny ráno. Rychle se oblékla,
trochu nasnídala a spolu s tátou
jsme
vyrazili autem směr stáj
Vysoká.

Tiše jsme se proplížili do stáj í
až k Dartaňanovu boxu.
Dartaňan, vysoký světlý
hnědák s krátce střiženou
černou hřívou žíhanou hnědými
pramínky a kouzelnýma očima,
mezi nimiž měl na čele bílou
hvězdu, ležel na slaměné
podestýlce boxu a zhluboka
oddychoval. Ještě ani nevěděl,
co ho čeká za náročný den.

S výpomocí jsem Dartyho
připravila a naložila do
převozníku. V mžiku jsme byli
všichni v autech a
odjížděli do Mělníka. Cesta
uběhla rychle, za chvíli jsme

projížděli ulicemi již
zmíněného města a na mě přišla
tréma. Co když to nezvládnu?
Co když spadnu? Zahnala jsem
pochmurné myšlenky a
soustředila se. Dojeli jsme na
místo. Po schůzce s rozhodčími
jsem měla jet jako první
z účastníků drezurní zkoušku.
Snažila jsem se Dartaňana
ohýbat v každém rohu,
dodržovat přesnost na určených
písmenech drezurního
obdélníku a správně sedět.
Jakmile jsem dojela, čekalo se,
až přijde čas na druhou zkoušku
– skokovou.

Když jsem pak po třech
hodinách seděla na
Dartaňanově hřbetě podruhé, už
jsem žádnou trému
neměla. Věřila jsem mu.
Sklonila jsem se k jeho uchu a
zašeptala: „To zvládneme.
Nandáme jim to.“ Při těch
slovech jsem se usmála,
pohladila ho po krku a klusem
vyrazila na kolbiště. Za zády
jsem ještě slyšela tátu a někoho
dalšího, jak mi přej í hodně

štěstí.
Cvalem jsem si to namířila

k první překážce.
Dartaňan se odlepil kopyty od
země a překonal
překážku s naprostou lehkostí.
Rychle jsem zpomalila do
klusu, zatočila k další překážce,
při níž se měl měnit směr.
Doufala jsem, že se mi to
povede.
Navedla jsem ho přes skok a…
ano! Cválali jsme společně na
správnou nohu k dalším
překážkám,
tentokrát k dvojskoku – dva
skoky hned za sebou. Tady
jsem měla hodně brzdit, aby
nám to vyšlo.
Takže jsem se snažila plnit
očekávané. První skok
překonán, zaklonit se, jeden
cvalový skok, druhý cvalový
skok a přes překážku! Po
doskoku jsem trochu
zavrávorala, ale rychle
posbírala veškerou rovnováhu a
převedla Dartyho do klusu.

Znovu ten zákeřný skok se
změnou směru, tentokrát jen na
druhou ruku. Když jsem teď na
něj najížděla, všimla jsem si, že
má Dartaňan dokonce krásně
sbalenou hlavu a spokojeně
přežvykuje udidlo. To
znamenalo, že je práce
odváděna alespoň trochu dobře.
S radostí jsem pak cválala
k dalším dvěma překážkám.

Když jsem se soustředila na
ty dva skoky, jako bych
zapomněla na všechno kolem.
Diváci, hlediště, vše zmizelo.
Byla jsem tu jen já a Dartaňan.
Užívala jsem si každý cvalový
skok a těsně před překážkou



Zuzka Morávková

j sem se naklonila dopředu,
o trochu povolila otěže, aby
mohl Darty natáhnout hlavu, a
chytila se jeho hřívy.

Srdce mi v tu chvíli sálalo
radostí a neuvěřitelným štěstím.
Skoky jsem si naprosto užívala.
Bylo to něco jako umět na
vteřinu létat. A pak znovu a
znovu. Neskutečné. Mířili jsme
k poslednímu nejvyššímu
skoku. Raz… dva… tři… Srdce
mi bilo naráz s úderem kopyt.
Odrazili jsme se od země a
skok!

Náhle už jsem byla zase
zpátky, všimla si jásaj ícího táty
i trenérky a mých kamarádek,
zpomalila do
klusu a pochválila mého
čtyřnohého anděla. Ten
magický okamžik, kdy se čas
zpomalil, a mně bylo dovoleno
létat, ten okamžik si budu
pamatovat po celý svůj život.

Pořádně jsem pochválila
Dartaňana a dala mu pusu na
nos. Byla jsem mu nesmírně
vděčná.

Odvedla jsem Dartýska do
boxu a odstroj ila ho. Měla se

přesně za deset
minut konat
konečná schůze.
Tam se rozhodne.
Ze všech sil jsem
si přála, abych
zkoušky udělala.
Shromáždili jsme
se uvnitř místnosti
v plném počtu a
rozhodčí zahájili
svou řeč. Pak už
jen
vyhlašovali jedno
jméno po druhém.
Začala jsem se bát, když
vyslovili mé jméno. Nervózně
jsem před
ně předstoupila, pohlédla jsem
na ně s otázkou v očích.

Nádech a výdech. Hlavně
dýchej .

Místností se táhlo zvláštní,
nepříjemné ticho. Pak jsem ale
v rozhodčího tváři spatřila
úsměv. „Gratuluji, zkoušku jste
splnila.“ Podával mi ruku a
předal mi list s potvrzením.
Rozzářila jsem se a nějak si
nemohla uvědomit, že už
konečně mám licenci! Můj sen

se splnil!
Když jsem odpoledne po tom

všem dorazila domů, chtěla
jsem zpátky do stáje ještě
jednou moc poděkovat
Dartaňanovi, protože nebýt
jeho, nejspíš bych dopadla
o hodně hůř.

Ano, tímto je dokázáno, že
anděl nemusí mít jen lidskou
podobu.
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Na veřejné skládceži l byl starý vládce.Dloubal tupým mečemdo konzervy s lečem.

Dnes je v Praze velký lov,

revizor je nadšený,

na stanici Kačerov

kasíruje kačeny.

Každá druhá z osmi kačen

měla l ístek neoznačen.

Postižen stařeckou demencí,
pletu si manželku s kredencí.
Toužebně čichám jí ku pleti
a hladím po spodním šupleti .

Karel Pl íhal

Chodí
prase

po Burgas
e

a vůbe
c mu to neva,

že nemá ani lev
a.

Vedu fenu ke krytí,

doufám, že nic nechytí.




