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Milí studenti, profesoři a přátelé Matičního gymnázia v Ostravě,
právě s k Vám dostalo vydání eMka, ve kterém společně přivítáme jaro. V dubnovém čísle se můžete
těšit na již tradiční rubriku poezie, recenzí a také ohlédnutí za úspěšným Týdnem jazyků a humanitních
předmětů. Nechybí také ovšem kuchařské okénko Kláry Vinklárkové. Za celý tým všem přeji krásné
první jarní dny plné slunce. Studentům, a především maturantům spoustu sil a pevnou vůli u učení.
Příjemné čtení.
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Svátky jara
Kristýna Drmelová, KVIB
Imbolc
Jedná se o jeden ze čtyř nejdůležitějších keltských svátků, svátek světel, my jej dnes známe jako
Hromnice, ale název má více podob, třeba Oimelc, což je snad odvozeno od laktace ovcí (La’áOimelc).
Imbolc je spjat s 2. únorem, tou dobou se již pomalu blíží jaro, oproti zimnímu slunovratu přibyde více
než hodina denního světla. Pojí se s pohanskou bohyní Brigid a jejím kultem ohně, po zimně měla
podobu stařeny, symbol smrti i znovuzrození, na jaře se z ní stávala krásná panna. Před vchody domů
se zapalovaly ochranné ohně a vnitřní stranu dveří opatřovaly asymetrickým křížem se zvláštním
znakem (symbol bohyně Brigid), aby byl příbytek ochráněn před blesky, krupobitím, ohněm a bouří.
Bohyni Brigid se nápadně podobá křesťanská Brigita Irská z 5. nebo 6. století. Na Hromnice se dodnes
zapalují hromničky jako ochrana před blesky, ale samotný den slaví jako Svátek Uvedení Páně do
chrámu, a ten s pohanskou tradicí pravděpodobně nesouvisí.

Alban Eilir/Ostara
Pod tímto názvem se skrývá jarní rovnodennost, pojem Ostara je odvozen od germánské bohyně Ostary
či Eostre, bohyně úsvitu, je to jedinečný den, kdy den a noc jsou stejně dlouhé, což symbolizuje
dokonalou rovnováhu. S příchodem jara začíná nový život, tento svátek oslavuje především plodnost.
Znamením života byla vejce, ta se barvila červeně nebo na ně byly zakresleny různé symboly. Poté se
buď obětovala, nebo se schovala a nálezce je snědl či se pouštěla ze svahu. Důležitou roli hraje i olše,
která zabraňuje hádkám a svárům, pokud byl někdo rozhádaný, byl nejlepší čas na usmíření. Nově osetá
pole se žehnala krví, solí nebo hlínou z vrcholů kopců. Samozřejmě i pomlázka je původem pohanský
zvyk, vyšlehání ženy či dívky jí má přinést plodnost a zdraví po celý rok, v pozdějších dobách hospodáři
šlehali třeba i krávy, aby se otelily, nebo ovocné stromy pro dobrou úrodu, po skončení koledy se
pomlázka často zapíchla do země, pokud proutky byly čerstvé, mohla z ní takto vyrůst nová vrba.

Beltane v keltštině znamená „jasný/očistný
oheň“, tento svátek připadá na noc z 30. dubna
na 1. května, my jej známe jako pálení
čarodějnic. Ráno si ženy a dívky umyly
obličeje v ranní rose, upletly věnečky z květin
a hodily je do vody jako požehnání. V tento
den se stavěly májky kvůli zajištění přízně
lesních duchů. Navečer se zhasly všechny
ohně ve vesnici, poté druidové rozdělali „živý
oheň“, ten rozdělili na dva a mezi nimi prošel
všechen dobytek, aby byl chráněn před
chorobami, poté byl vehnán na pastvu. Mezi
ohně vbíhali i lidé, také přes ně skákali a dlouho do noci kolem ohňů tančili, protože je to mělo očistit
od všech neduhů i pomoci s neplodností. Je to však zejména svátek sexuality, podle tradice se v tento
den spojí bohyně noci a bůh světla, na Beltane neplatí žádné závazky, k ránu spolu ulehali páry a užívaly
si, partnera ani nemuseli znát. Děti počaté na Beltane byly právě kvůli nejasnému otcovství dětmi celé
vsi, bývaly prý neobyčejně šťastné.
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Zdravotníci MGO
na exkursi u ZZS MSK
Petra Adamčíková, SXA
Jakmile byla zdravotnickému kroužku nabídnuta exkurse na Leteckou záchrannou službu v Ostravě,
neváhali jsme a vypravili se tam.
Hned ze začátku byla nepřehlédnutelná přátelská atmosféra, která zde mezi lékaři, záchranáři a piloty
panovala. Prohlídku jsme začali u největšího lákadla – a to vrtulníku. Seznámili jsme se s jeho
technickými parametry i podmínkami, za kterých vrtulník může či nemůže vzlétnout nebo přistát. Krátce
nás proškolili o tom, jak se pohybovat v okolí tohoto překvapivě ne až tak velkého stroje. Co nás
zdravotníky nejvíce zajímalo, bylo vybavení uvnitř a postupy při převážení pacienta a stabilizování jeho
stavu.
Druhá část naší prohlídky se skládala ze seznámení se s figurínami, na kterých si záchranáři a lékaři
simulují stavy a trénují přednemocniční péči. Poté jsme dostali možnost si na jedné z nich vyzkoušet
resuscitaci a naše výsledky byly zobrazovány na počítači a kontrolovány. Odnesli jsme si jedinečnou
zkušenost, když jsme si vyzkoušeli intubaci člověka (zákrok provádějící pouze lékaři). Byl to opravdu
nezapomenutelný zážitek jako celý den strávený na základně.
Mockrát děkujeme záchranné službě, že nám prohlídku krásně připravila a my jsme mohli nabýt nových
vědomostí.
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Papua-Nová Guinea
Vojtěch Knettig, TA
V rámci týdne humanitních věd proběhla v chemické posluchárně prezentace Tomáše Kubeše o PapuiNové Guneji. Přednášející nám vyprávěl o jeho dvou a půl měsíčním dobrodružství.
Příběh začal na mnohem nebezpečnější Papui-Nové Guineji, kde vycházet po páté hodině večerní není
dobrý nápad – lidé zde požívají levné betelové oříšky jako drogu a jsou po nich extrémně agresivní – a
také se zde krade všechno a všude. Kubeš strávil pár týdnů v přímořském městě a chvíli byl i ve zdejších
pralesích, kde pobýval mezi domorodci.

Poté se přesunul do poněkud civilizovanější západní poloviny ostrova – Papui, kde se po několika
týdnech naprosto oddělil od civilizace a začal hledat tamější lidožravé kmeny. Ty nakonec našel a
myslím si, že patří mezi velmi úzkou skupinu lidí, kteří mohli něco takového vidět na vlastní oči. Řekl
také, že pojídají jen své nepřátele nebo zemřelé, opatrným turistům tedy zas takové nebezpečí nehrozí.
Z jeho výpovědi lze poznat, že bezpečněji bylo spíše mezi lidojedy, než mezi rádoby civilizovanějšími
lidmi, o kterých ale přesto mluvil jako o milých a otevřených (do páté hodiny).
Kromě toho, že do prezentace zahrnul i vtipné příhody z cesty, desítky krásných fotek krajiny a života
místních obyvatel (měl dokonce takové štěstí, že zažil několik jejich slavností), vysvětlil nám také, jak
nebezpečno může být v této zemi a že takovéhle výpravy nejsou pro každého.
Nakonec je nutno podotknout, že přibližně do pěti let nebudou tyto kmeny původní, nebo úplně
přestanou existovat. Pokud tedy chcete poznat domorodé obyvatele, jeďte, dokud ještě nějací jsou.
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Březnové politické události
aneb Andrej za velkou louží
Matyáš Walder, TA
Začal bych tou titulní a z několika pohledů nejdůležitější politickou aktualitou tohoto měsíce, kterou je
návštěva českého premiéra Babiše v Bílém domě. Stalo se tak 7. března, kdy premiéra Babiše přijal
americký prezident Donald Trump. Mluvili spolu např. o inovacích, energetice, kybernetických a
teroristických hrozbách, ale také o vztazích mezi Spojenými státy, Českou republikou a nadnárodními
organizacemi jako NATO nebo Evropská unie. Nejdůležitějšími cíli schůzky pro Českou Republiku
bylo dojednání nákupu 12 helikoptér a dohoda o nezavádění cel mezi USA a Evropskou unií. Trump
řekl, že jednání z Evropskou unií je těžké a že k finálnímu rozhodnutí nejspíš dojde až po květnových
volbách do Europarlamentu.
Obávám se, že další politická aktualita, tentokrát domácí, nebude stejně objektivní jako ta první, za což
se předem omlouvám. Jde totiž o výroky Václava Klause ml. na půdě poslanecké sněmovny při
projednávání schvalování zákonů Evropské unie: „Mně to připomíná něco jako židovský výbor, jo, když
nám řekli, že máme vypravit transport, a my jenom tak jako rozhodujeme, že ty nemocné ženy ještě
nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem, ale jinak prostě děláme to, co nám řeknou,“ prohlásil Václav
Klaus ml. Z úst předsedy ODS, jejíž je Václav Klaus mladší členem, Fialy zazněla omluva Klausova
nevhodného výroku jako reakce na kritiku opozičních i koaličních poslanců a vyzval Klause ml., aby
opustil poslanecký klub. Klaus odpověděl, ať jej vyloučí, že sám neodejde. Dle mého názoru Klaus ve
skutečnosti v ODS zůstat nechce. Vyplývá to s jeho názorů, které z jeho úst pravidelně zaznívají a které
se ani v nejmenším neztotožňují s názory ostatních členů ODS, naopak by své místo mohl najít spíše po
boku Tomia Okamury. Domnívám se, že z ODS nechce sám odejít, protože kdyby jej vyhodili, mohl by
tak ze sebe udělat ,,mučedníka“, což by pro něj bylo jistě výhodnější. S tímto nápadem přišel člen ODS
Jaroslav Kubera a já to považuju za logické vysvětlení Klausova setrvání ve straně. Tento výrok o
židovských výborech však není zdaleka jediným, který dlouhodobě poškozuje jméno strany. Např., není
to tak dávno, co své spolustraníky označil za ,,sluníčkářské šíbry“. A tak se nakonec stalo, že byl Václav
Klaus ml. ze strany opravdu vyloučen a je to tak dle mého názoru více než správně.
Třetí aktualita je z mého pohledu mnohem veselejší. Na Slovensku totiž proběhlo první kolo
prezidentských voleb. Spektrum kandidátů bylo široké. Od extrémistů, přes zastánce ,,Ficova
Slovenska“ až po liberální občanskou aktivistku Zuzanu Čaputovou, která první kolo s přehledem
vyhrála. Jako druhý kandidát se s ní ve druhém kole utká sociální demokrat Maroš Ševčovič. Jsem
zvědavý, jak vše dopadne.
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S jarem zpátky do formy
Klára Vinklárková, 2.A
Začneme zlehka
Vítejte u mého prvního doslova „kuchtícího“ článku plného nových postřehů a inspirace na jarní menu.
Po dlouhé zimě všichni potřebujeme dobít baterky a kuchyně je pro to ideální místo – dobré jídlo nás
totiž dokáže ze zimního spánku spolehlivě probudit. Mám pro začátek pár rad k posílení imunity, a
k tomu skvěle přispějí citrusové plody. Stačí, když si ráno na dno sklenice vymačkáte pár kapek
citronové šťávy a dolijete vodou. Budete překvapení, že i když přes nelibou kyselou chuť, na kterou si
rychle zvyknete, vás tento nápoj nakopne do celého dne kolikrát více než káva. Dále si jídelníček doplňte
o nějaké ovoce, jedná-li se o pokrm slaný nešetřete zeleninou.
Jako první jsem ze své francouzské kuchařky vybrala recept les légumes à la grecque – zeleninu
v aromatickém vývaru, který může posloužit jako rychlá, lehká a zdravá večeře. Na salátu se prakticky
nedá nic zkazit, musíte se k tomu doslova prokrájet. V mém receptu jsem použila rajčátka, červenou
papriku, mrkev, ledový salát a nakonec okurku, kterou vždy ke každému jídlu doporučuji ostrouhat
z toho důvodu, že postřiky na plodinách dokáží pěkně v těle zatočit, pokud si nedáte pozor. U nás doma
máme pro okurkovou slupku nezvyklé a zábavné využití, které se hodí pro horké letní dny. Jakmile máte
čerstvou slupku, tenký proužek si přilepte na čelo a máte z toho okurkovou čelenku. Zní to bláznivě, ale
opravdu to drží a skvěle ochladí. Teď zpátky k salátu. Zvolila jsem primitivní potraviny, ovšem
tajemství přijde v podobě nálevu, který jsem doma dle kuchařky uvařila. Do nálevu přijdou samé
bylinky jako petrželka, celerová nať, fenykl, tymián, pepř, koriandrová semínka, k tomu přidejte olivový
olej, citronovou šťávu a nakrájenou zelenou cibulku nadrobno. Celou směs zalijte vodou a povařte.

Hotový uvařený nálev.

Hotový salát můžete jakkoli ozdobit.

Přiložíme
Jarní menu se nese v duchu oslav znovuzrození přírody a končícího postního období. Hlavní roli v něm
hraje delikátní libové maso v kombinaci s čerstvou zeleninou a bylinkami. Přes široké spektrum
možných kulinářských úprav, skvělou chuť a výjimečné nutriční složení má jehněčí maso, které patří
spíše k méně žádaným druhům masa, proto jsem jej zvolila pro svůj další recept. Za nedůvěrou stojí
specifické aroma, nicméně při správném postupu jsou obavy zcela zbytečné – důležité je před úpravou
zbavit maso povrchového tuku, blan a šlach (platí, že čím je maso světlejší, tím je aroma méně výrazné).
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Jehněčí kýta bez jakýchkoli úprav.

Očištěné maso svážeme provázkem.

Tímto obrázkem vás nechci postrašit naopak
utěšit, že než se z nás stanou opravdoví kuchaři,
řízneme se ještě mockrát. Jinak jsem si u toho
doslova připadala jako u Mlčení jehňátek. :D

Na první etapu se maso v troubě peče pouze s roztopeným sádlem,
kterým maso důsledně a průběžně poléváte. Další etapu v troubě
zahrnuje cibule, mrkve a česnek.
Maso se nesolí ani nekoření, zůstává takové jaké je. O správné
dochucení se postará omáčka, která je na celém receptu tím
nejsložitějším. V tuto chvíli nemířím přímo k mému receptu, ale
pokud si někdy zkusíte jako já správně propasírovat suroviny do
omáčky, poznáte, jaká je to práce. Poté totiž v restauraci velmi
oceníte kuchařovu profesionalitu, když správnou omáčku poznáte
dle jemné dřeně ze zeleniny.

Veškeré suroviny na omáčku.

Takto vypadá vařící se omáčka.
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Jakmile jsme dopekli kýtu, zelenina ,která se upekla
dohromady s masem přijde do sýta, přes které stěrkou
propasírujeme zeleninu do naší uvařené základové
omáčky.

Finální výsledek čtyřhodinového snažení.

Sladká tečka nakonec
Pro ty, co jsou fanoušci čokolády mám teď jeden z největších vrcholů tradiční francouzské kuchyně a
to soufflé au chocolat – čokoládové suflé. Soufflé má řadu výhod, jedna z nich je, že je v zásadě velmi
jednoduché a zvládne jej každý, ovšem jeho příprava zabere hodně času a zašpiníte při něm velké
množství nádobí. Soufflé má vlastnost, že při pečení násobí svůj objem a stává se lehkým – plným
vzduchových bublinek. Nejčastěji se peče v kulatých zapékacích miskách, ze kterých krásně vyčuhuje,
ovšem pokud nemáte zapékací misky, vůbec nevadí, protože v kuchařce uvedli přímo plech, tak jsem
použila ten. Soufflé se může dělat na sladko i na slano.

Vlevo je roztopená čokoláda s kávou a napravo základ pro budoucí těsto. Tyto dvě směsi se později
smíchají dohromady.
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Těsto z předchozího obrázku velmi
opatrně zamícháme se zvlášť
ušlehaným sněhem. Dáváme pozor,
aby těsto bylo jednolité bez hrudek.

Jak radí Julia ze své skvělé kuchařky, k čokoládovému
soufflé se hodí vanilková zmrzlina nebo domácí
šlehačka.

Závěrem bych chtěla poznamenat, že všeobecně platí, pokud chcete udělat věci kvalitně, musíte si na to
najít potřebný čas a trpělivost – u vaření tohle platí dvojnásob. Důležité je, že se vám to vrátí a radost
z toho nebudete mít jen vy. Nadále vám všem držím palce, hlavně ať neztrácíte nervy a pokud se něco
nepodaří, v kuchyni by vás nikdo kromě vás neměl rušit, jednoduše jste sami a nikdo zákulisí kromě vás
nevidí. Pokud by někdo z vás chtěl poradit, neváhejte mě kontaktovat.
Přeji vám příjemné jarní dny plné energie a krásné Velikonoce!
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Baletní představení Petr Pan
Dominik Chlubna, TA
V pondělí 4.3.2019 si žačky baletu pod vedením paní učitelky Jany Zelenkové ze Základní umělecké
školy na Sokolské třídě (některé jsou také studentkami našeho Gymnázia) připravily pro třídy prvního
stupně Základní školy Matiční 5 a pro naši tercii A a tercii B baletní představení Petr Pan, které se
odehrálo na Konzervatoři.
Petr Pan zavede Wendy a její bratry do kouzelné Země Nezemě. Wendy a její bratři si začínají spolu s
Petrem Panem a Ztracenými chlapci užívat nový život, ve kterém neplatí žádná pravidla dospělých.
Během dobrodružných střetů s nebezpečnými piráty, zákeřnými mořskými pannami, obrovským
krokodýlem a hrůzným kapitánem Hookem poznávají, co v nich ve skutečnosti je. Konflikt Petra Pana
a kapitána Hooka se mezitím blíží k rozhodujícímu souboji.
Na představení se mi líbily kostýmy, které byly docela jednoduché a nebyly přezdobené. Dále také
energická choreografie, která byla dobře rozvržená a viditelně vystihovala charizma postav. Nejsem
vyškolený kritik, ale v představení jsem neshledal žádné chyby. Pokud tam byly, tak dle mého názoru,
zcela zanedbatelné.
Na druhé straně mě zklamalo, že jsme byli vybráni pro zhlédnutí tohoto představení, které bylo vhodné
spíše pro malé děti. Myslím si, že bychom zvládli i něco složitějšího. Představení mě osobně příliš
nezaujalo. Očekával jsem výstižnější děj. Ne příliš pozitivní zkušenost z tohoto představení mi však
nezměnila celkový pohled na balet. Určitě v budoucnu navštívím i jiné baletní představení.
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Changes in the teenage brain
Kristýna Drmelová, KVIB
Hned první hodinu v pondělí začal pan Terry English svou přednášku o změnách mozku v době
dospívání. Lidé se nerodí se zcela dokonale vyvinutým mozkem, vývoj tohoto pozoruhodného orgánu
pokračuje asi do 25 let. Pan English se zmiňoval zejména o prefrontálním kortexu, části, která se podílí
na dělání racionálních rozhodnutí, bohužel se vyvíjí jako jedna z posledních. V dětství a v pubertě jsou
naše rozhodnutí ovlivněna především amygdalou, která se řídí emocemi. Přednáška byla obohacena
osobními zážitky pana Englishe. Vše samozřejmě probíhalo v angličtině.

Pozor na reklamu!
Vojtěch Psík, OKTB
Dnes již tradiční přednáška na téma reklama nemohla na programu týdne jazyků chybět. I letos si paní
docentka Srpová z Ostravské univerzity připravila kromě přednášky o lžích a podvodech prodejců i
výběr originálních, nekorektních, vtipných reklam i propagačních spotů a nechyběl ani pohled do
nominací na anticenu Sexistické prasátečko.

Přednáška o bicích nástrojích
Ema Děrgelová
Osmého třetí se na Matičním gymnáziu v rámci Týdne humanitních věd konala přednáška o
brazilských bicích nástrojích, která probíhala ve školní hudebně. V této hodině si studenti mohli
vyzkoušet hraní na bubny všeho druhu nebo se také dozvědět něco málo o jejich historii a
původu. Společně se každá třída ze zúčastněných tříd naučila hrát i tančit tradiční sambu
pocházející z Jižní Ameriky.

Novinky v NDM
Matyáš Walder, TA
100. sezona Národního divadla moravskoslezského pokračuje a diváci se do června mohou těšit ještě na
spoustu zajímavých kusů. V operní oblasti se po Čtyřnotové opeře, která měla premiéru letos na
Valentýna, chystá Julietta aneb Snář od Bohuslava Martinů v dubnu a Mayerbeerův Robert ďábel
v červnu. Milovníkům činohry určitě neunikla premiéra inscenace Opilí, která proběhla 16. března. Dále
se můžou těšit na komedie Výnosné místo a „Stalinovu komedii“ Rádce od autora Johna Hodge. Dalšími
velkými událostmi budou muzikály Děj se co děj a Thrill me, jakožto první muzikál na půdě
„dvanáctky“. Za zmínku stojí určitě také plánované Baletní gala. Ani další, tedy 101. sezóna nebude
k zahození, můžeme se těšit např. na Havlovo Odcházení nebo Dvořákovu Rusalku, o tom ale někdy
příště. Divadlu zdar!
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S láskou Vincent
Kateřina Václavíková, KVB
Akční filmy, green screen, počítačové efekty… Ano, dneska už je tvorba filmů hodně daleko. Ale kdo
z vás už viděl film složený pouze z kresby a malby? Film S láskou Vincent je film už z roku 2017, a
prostřednictvím úžasného a nejspíš hodně náročného zpracování se nám snaží přiblížit život jednoho ze
slavných umělců, Vincenta Williama Van Gogha. Žil v letech 1853 až 1890 a údajně z přibližně 800
stvořených obrazů prodal za svůj život jen jeden. Přesto, a nebo spíš proto, je jeho příběh tak zajímavý.
Sám ale z určitého pohledu není ani hlavní postavou ve filmu. Je to syn pošťáka, který ho znal. Vincent
psal často dopisy svému bratru Theodorovi. A než zemřel, poslal mu ještě jeden. Ten už ale nedošel.
Starý pošťák tedy vyslal svého syna, aby dopis doručil. Ale jak cestuje, mluví s různými lidmi, dozvídá
se mnohá svědectví a záhady okolo Vincentovy smrti. Byla to vražda ze závisti? Nenávisti? Byla to
sebevražda? A nebo to byl Vincentův promyšlený plán… Posuďte sami.

Titanic
Michael Trna, KVB
Kdesi v Brně byla Výstava Titanicu (naposledy v Evropě!). Konkrétně na Výstavišti v Brně.
Výstava se mi líbila. Našlo se spousta pozitivních a pár negativních věcí. Asi bych měl začít pozitivními
věcmi. Dozvěděl jsem se spoustu věcí o Titanicu, které jsem doposud nevěděl. Hned na začátku výstavy
jsme dostali lístek na Titanic s jménem pasažéra a na konci jsme se mohli podívat, jestli jsme ztroskotání
přežili (samozřejmě jsem umřel). Také jsme dostali ovladač s navolením čísel, které jsme v průběhu
výstavy navolili a poslouchali jsme, co tenhle ovladač říká. Jediná škoda, že hlas v ovladači byl
monotónní, absolutně bez emocí. A říkal tolik informací, že mi div nepraskla hlava. Také si myslím, že
to mohlo být více interaktivní. Zase na druhou stranu si nemůžu stěžovat, že by to bylo nudné. Bylo tam
znázorněno, jak vypadaly kajuty nebo byla k vidění krátká animace o potopení. Mohly jsme se dotknout
úžasného sladkovodního ledovce. A bylo zde ještě spousta dalších zajímavých věcí.
Děkuji paní profesorce Lörinczové za zorganizování téhle akce (a taky za její pevné nervy).
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Indočína
Kristýna Drmelová, KVIB
Přednášku o části jihovýchodní Asie si pro kvinty připravil pan Richard Budský, zaměřil se
konkrétně na Thajsko a Kambodžu, které několikrát navštívil. Thajské království, jež bylo v
minulosti známo pod jménem Siam, má v oblasti druhou nejrozvinutější ekonomiku, na níž se
až 20 % podílí cestovní ruch. Hlavním městem je Bangkok, platí se zde v bahtech (1 THB cca
0,72 CZK), v čele stojí král Mahá Vatčirálongkón. Mezi další oblíbená turistická centra patří
Pattaya, Phuket či Čiang Mai.
Kambodža je daleko méně vyspělá než Thajsko, průměrná mzda je asi čtyřikrát nižší a HDP je
nižší asi dvacetkrát (22,16 mld USD 2017). Dodnes se vypořádává s následky komunismu a
krutovládou Rudých Khmérů, kteří pod vedením Pol Pota zavraždili minimálně 1,7 milionu
obyvatel. Hlavním městem se stal Phnompenh, zdejší měna, riel, je velmi slabá (1 KHR
odpovídá asi 0,006 CZK). Významnými místy jsou třeba Siam Reap, Kandal nebo Sihanukville.
Více než 30 % tamějších obyvatel trpí podvýživou.
Ačkoliv obě země mají úchvatnou přírodu a bohaté kulturní dědictví, lidská práva v nich stále
zůstávají problémem.
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Návštěva divadla Aréna – Vyrozumění
Matyáš Walder, TA
Týden humanitních věd (týden jazyků), který na škole v tomto měsíci probíhal, by se pochopitelně
nemohl obejít bez návštěvy divadla. Stalo se tak v úterý 5.3., kdy se po druhé vyučovací hodině
odcházelo směrem k divadlu Aréna, kde se hrála inscenace Václava Havla s názvem Vyrozumění.
VAROVÁNÍ: Následující odstavec obsahuje vyzrazení děje!
Inscenace je o řediteli úřadu, který ve svůj narozeninový den přijde jako každý den do práce. Vše zprvu
vypadá normálně. Obvyklé vyřizování korespondence, pozdní příchod sekretářky, návštěva náměstka…
Ředitel však narazí na dopis, který je psán jakýmsi zvláštním jazykem. Zanedlouho mu bude objasněno,
že jeho náměstek zavedl novinku, která má za účel zbavit všechny dokumenty na úřadě zkreslených a
citově zabarvených nepřesností, mnohoznačností a emocionalit při používaní běžné řeči, běžných slov,
jejich nahrazením za umělý úřednický jazyk zvaný Ptydepe. Ředitel zjistí, že je téměř jediný na úřadě,
kdo tento jazyk neovládá. Vydá se tedy do kanceláří jeho podřízených, aby zjistil víc, nicméně většina
jeho podřízených ho ani nezná a ti, kteří ano, mají k němu pramalý respekt. To však ještě není to
nejhorší, co ředitel zjistí. Aby totiž mohl být přeložen dokument z Ptydepe musí být překladateli dodány
materiály, pro které je zas potřeba dodat dokument další, který však nelze získat, jelikož je pro něj
potřeba překlad z Ptydepe. Je patrné, že ředitel nedrží svůj úřad dobře, a tak brzy přijde o místo, kvůli
podvodu jeho náměstka. Druhé jednání se už odehrává za šéfování náměstka. Nakonec se zjistí, že celé
Ptydepe je vlastně nesmysl a vše, včetně pracovního místa bývalého ředitele, se zas vrátí do normálních
kolejí.
Představení se mi líbilo. Stejně jako celý Týden humanitních věd, byla návštěva divadla Aréna
příjemnou a vítanou změnou od učení. Už teď se těším na další školní akce, zvláště pak na ty divadelní.
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Obraz – Yasmina Reza
Vojtěch Knettig, TA
V rámci týdne humanitních věd proběhlo představení hry Obraz v Komorní scéně Aréna.
Příběh tří přátel středního věku, kteří se nesmírným způsobem rozhádají kvůli koupi moderního obrazu
(v podstatě bílého plátna) za dva a půl milionu.
Spor probíhá mezi rádoby znalcem moderního umění, konzervatistou, který začal věřit na homeopatika
a jejich jednoduchým kamarádem, který se žení. Všichni mají tedy své vlastní problémy a jejich
přátelství drží kvůli společnému smyslu pro humor. Diskuse nad obrazem po čase přestane být humorná
a rozdílnost názorů začne být nepřekonatelná. Dalo by se tedy říct, že koupě obrazu je prvním i
posledním hřebíčkem do rakve jejich přátelství. Nakonec se ale usmíří, protože jim dojde, jak moc
bizardní a hlavně zbytečný jejich spor je.
Kromě toho, že je hra z části poměrně komická, tak také krásně vystihuje situaci kolem moderního
umění a stylu života, přátelství, i mužské/ho marnivosti/sobectví.
Režie: Vojtěch Štěpánek
Herci: Marek Cisovský, Josef Kaluža, Albert Čuba
Dramaturgie: Tomáš Vůjtek
Divadlo Aréna dokonce vyhovělo naší žádosti o krátkou diskusi s herci.
•

•
•

Jak probíhaly zkoušky?
o Zkoušení hry byla jedna velká improvizace, měli jsme na to volný prostor a standardní
2 měsíce.
Prodáte mi rekvizitu toho obrazu?
o Rádi, ale draze.
Jak jste se dostali k herectví?
o Marek Cisovský – Dovedl mě k němu otec.
o Josef Kaluža – kvůli tátovi jsem musel nejdřív vystudovat průmyslovku, až potom
jsem šel na konzervatoř a splnil si sen.
o Albert Čuba – K herectví jsem dospěl postupně.
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Nesmyslně smyslné jaro
Vojtěch Psík, OKTB
Divná doba nastává,
zbytek sněhu roztává,
pěnkavy vykvetou,
stromové zpívají,
Romové ve vestách
odpadky smetají

Polské maso na hranici,
jaro chodí s úplavicí
Oslavy příchodu jara
budíž dnes oželeny,
my slavíme 1000 žalob
Vondráčkovic Heleny

Méně vloček, více hromů,
vran náplava letí domů,
vlastenec rád velice
uvítá je v Africe

Krátká jarní procházka,
udeří tě pomlázka,
připravte se rychle, chaso
na rodinné sadomaso

Mezi zimou, blíže k létu,
já, alergik, rovněž kvetu,
měl jsem radši doma hovět,
oči rudé jako Sovět

Z Velikonoc jasná zpráva,
porušena lidská práva,
TV Novu vysílí
to domácí násilí

Teploměr s úsměvem
oděvy nachystá,
ráno jak na Sibiř,
v půl druhé nudista

Bagety ve vestách,
opilci na cestách,
nadéchal dvě promile,
tož já so snad opilé

K předpovědím postoje,
pranostika, co to je?
jarní deště vody kalí,
lézt za kamna v březnu pál

Kamna se zanáší,
smrtka zas vynáší,
nekoukej a poběž s náma,
je těžká jak tvoje máma

Břišní motýl probouzen,
čáp k samotě odsouzen,
na svatého Řehoře
kamikadze do moře,
hadi, štíři můžou uhnout,
svatý Jiří šel se bodnout,
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The Umbrella Academy
Eva Maléřová, KVIB
Předloha nebo adaptace? Často nezodpověditelná otázka pro většinu z nás (nebo alespoň pro mě). A
když v polovině února vyšel na Netflixu nový dlouho očekávaný seriál The Umbrella Academy, hned
jsem věděla, že by to mohla být vážně bomba, nemrhala jsem časem a do dvou dnů po vydání jsem měla
tuhle krátkou sérii (10 dílů) za sebou.
Za předlohu si scénáristi vzali první svazek stejnojmenných komiksů, jejichž autorem je Gerard Way
(zpěvák MCR) a kresby se ujal Gabriel Bá. V tomto složení již vznikly čtyři díly, z nichž první dva si
dokonce můžete přečíst i v češtině díky překladu nakladatelství Crew. The Umbrella Academy:
Apocalypse Suite, jak zní plný název první knihy, vypráví příběh o tom, jak se šest sourozenců snaží
zachránit svět od jejich sedmé „úplně normální“ sestry, která už měla dost toho, jak ji její bratři a sestra
ignorovali.
Adaptace, jak je tomu už většinou tak, příběh pojala trochu jinak a mnohem více do hloubky, přibyly
postavy i vedlejší dějové linky, základ ale zůstal stejný.
A shrnutí? Doporučení? Kdo má rád rodinná dramata, superhrdiny a užívá si, když má děj trochu
temnější atmosféru, tak ten si tento seriál zamiluje. Kdo četl komiksy si zde najde mnoho nového a také
ho bude bavit. Já jsem se zatajeným dechem sledovala nejen dějový vývoj událostí, ale také jemné
nuance a změny ve vztazích mezi sourozenci, na kterých si scénáristé dali jistě mnoho práce.
A to nejlepší na konec. Netflix již týden po odvysílání oficiálně oznámil, že bude druhá série! No není
to super?
Tak přestaňte prokrastinovat a jděte se dívat! (A hned potom si přečtěte komiksy.) ;)

18

AUTA

DUBEN 2019

Chevrolet Impala
Veronika Sárficzká, KVB
Tento klasický americký bourák se začal vyrábět roku 1958. Poprvé byl tento název použit v roce 1956
u konceptu navrženém na každoroční (1949 – 1961) výstavu Motorama, kterou pořádal koncern General
Motors.
Dvoudveřový vůz s maskou na styl Corvette. Takto by se dal popsat automobil pojmenovaný podle
jihoafrického druhů antilopy, Zulu Impala. Ed Cole, tehdejší manažer Chevroletu, Impalu definoval jako
„prestižní vůz pro každého průměrného Američana“ a na trh byla uvedena jako speciální, sportovně
vybavený a vyzdobený model řady Bel Air. Typickým znakem se stala trojice zadních světel umístěna
na každé straně vozu.
Modelový ročník '59 byla radikální výchylka z proudu produkce GM. Z Impaly se stala samostatná řada
obsahující čtyřdveřový hardtop a sedan a dvoudveřové Sport Coupe i kabriolet. Nejvýraznějším znakem
by se daly nazývat zadní ploutve, směřující ven místo nahoru. Díky nim se Impale dostalo obrovské
volné plochy na zádi, kam by taky nějaký ten vrtulník mohl přistát.
Pak přišla Impala ročník '60 alias půlmilionový bestseller. Prodalo se jí totiž necelých 500 tisíc kusů.
Impala dostala trošku konzervativnější vzhled. Jednoduchá chladičová mřížka, dvojité přední
světlomety, vzadu zalomená křídla.
V následujících letech začala Impala dosahovat rekordních prodejů (přes 1 mil. vozů ročně). Pauza ve
výrobě se potom konala v letech 1986 až 1993. Jinak se Chevrolet Impala vyrábí dodnes.
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Asijské jarní zvyky
Eva Maléřová, KVIB
festival kvetoucích sakur/třešňových stromů - hanami
thajský nový rok - songkran
buddhovy narozeniny
nyepi – Bali den ticha
holi – Indie
Jiný kraj, jiný mrav a samozřejmě i jiné zvyky. A jihovýchodní Asie, ta už je vážně docela daleko, a tak
se není co divit tomu, že tam oslavují na jaře něco jiného a úplně jiným způsobem.
Hanami
Asi nejznámější japonská slavnost oslavující příchod jara a květ sakur (třešňových stromů), která se v
Japonsku slaví cca od půlky března do začátku května. Hanami se Japonskem za dva měsíce prožene od
jihu k severu jako vlna a i kdyby se člověk snažil sebevíc, nijak se mu nevyhne. Oslavuje se hlavně
venku, v parcích, v tradičním oblečení (yukata, kimono) se Japonci vydávají do ulic a připojují se k
průvodům. Růžové sakury jsou všude, stejně tak i různá jídla, sladkosti a vše co si jen člověk dokáže
představit má příchuť třešní a sakur, a když ne tohle, tak alespoň obal je slazený do růžova. Ne nadarmo
Japonci mají sakuru za svůj národní strom.
Songkran
Každý slyšel o oslavách Čínského nového roku, ale o tomto dvoudenním thajském svátku slyšel už jen
málokdo. Jedná se o oslavu Thajského nového roku, kdy studenti mají prázdniny a společně s rodinou
je zvykem navštívit buddhistický či šintoistický chrám a vzdát aspoň menší oběť Buddhovi nebo bohům.
V dnešní době se svátku ujímají spíše mladí lidé a vznikají tak zvyky jako největší vodní bitva na světě,
která rok co rok poráží svůj vlastní rekord, takže na elektroniku pozor, ani ta vás nezachrání! Letos se
festival odehraje mezi 13. a 15. dubnem, tak to nepropásněte.
Vesak
Neboli Buddhovy narozeniny, je svátek slavící se většině východních asijských státech, ovšem každá
země má vlastní datum. Většinou se jedná o poslední dubnový, nebo první květnový úplněk, avšak
někdy se může slavit až někdy na začátku června. Svátek tematicky velmi navazuje na Songkran a ne
málo Thajců tyto dva svátky spojuje do jednoho. Slaví se opět návštěvou chrámu, předáním darů
buddhistickým mnichům a strávení času se svou rodinou a blízkými.
Nyepi
V moderním světě je toho na člověka občas prostě moc, všechny ty vjemy a hluky, ach jo. Na Bali to
však šikovně vyřešili. Nyepi je totiž den ticha, neuvidíte zde žádné oslavy, barvy a hluky, spíše si budete
připadat, jako byste vešli do města duchů. Ale vždy pár dní před i po tomto svátku (který tento rok
připadl na 7. března) lze na ulicích potkat mnoho rituálních hinduistických pochodů a oslav. Je to jistě
velmi jedinečný zážitek.
Holi
Indie byla vždycky něco extra. A tento festival je toho také důkazem. Tento „nejbarevnější festival na
světě“ se letos uskuteční 21. března a v Indii se ho, stejně jako každý rok zúčastní úplně každý. Pokud
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si myslíte, že akce jako Rainbow run vás zašpiní a obarví, tak tohle je tisíckrát větší. V ulicích se celý
den tančí a zpívá, oslavují se hinduističtí bohové lásky a příchod jara, večer se všeho opět ujímá mládež
a kluby jsou plné k prasknutí.
No neláká vás to teď hned všeho nechat, nastoupit na letadlo a všechny ty svátky navštívit? Zážitky to
musí být úžasné a rozhodně to není něco, co byste našli v Evropě.

21

SERIÁLY

DUBEN 2019

Hra o trůny 8. série, co nás čeká?
Karel Weiss, OKTB
Tak je to tady, konečně jsme se dočkali, po skoro dvou letech nekonečného čekání a jakýchkoliv
zprávách o seriálu vyšel trailer na 8. sérii vyšel a samotný seriál bude za měsíc následovat. Jelikož se
jedná o první zveřejněné snímky, objevuje se zde i plno zajímavostí a postřehů na co se těšit.
1) Tormund a Beric přežili pád Zdi
Ano, opravdu náš pirát s páskou přes oko, co už 6x umřel a nejoblíbenější divoký se zrzavým
plnovousem Tormund přežili útok Night’s kinga a pád Zdi. V traileru je můžeme vidět, jak jsou
(prozatím) živí na Černém hradě. Jelikož Bílí chodci už překonali Zeď, tak je pravděpodobné, že se tito
dva společně se zbytkem Noční hlídky vydají na jih pomoct živým.

2) Golden Company dorazila do Westerosu
V posledním dílu 7. série Euron, vystrašen ze zombíků, řekl, že se vrací domů na Železné ostrovy. Avšak
byla to jen léčka, to si měli myslet Jon a Daenerys, a zatímco odešel, tak ve skutečnosti jen přeplavil
20.000 žoldáků z Essosu, které si Cersei zaplatila, a kteří by ji měli pomoct udržet si železný trůn.
V traileru je můžeme vidět naložené na lodi, jak se blíží ke King’s Landing. Tímto byl Jamie znechucen,
a tak jak slíbil, odjel sám na sever, aby pomohl v boji proti mrtvým. V traileru jej také můžeme vidět,
jak je na Winterfellu a poté v bitvě.

3) Daenerys, draci a celá armáda jsou na Winterfellu
Ve traileru je hned několik scén. V jedné Daenerys s Jonem sedí na koni a společně s Neposkvrněnými
pochodují k branám Winterfellu (mají novou zimní zbroj), v další nad hradem pro změnu polétávají
draci. Můžeme vidět i Aryu a Sansu a jejich první reakci na draky. Další scény ukazují, že na Winterfellu
je i Gendry a je v kovárně.
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4) Bílí chodci dorazí na Winterfell
Trailer ukazuje spoustu hlavních postav, které se připravují na útok, který každou minutu přijde.
Můžeme zde v boji vidět Joraha, Briene, Podricka, Aryu, Ohaře, Šedého Červa a Jamieho, všechny
z nich, jak zabíjí mrtvoly. Můžeme se tedy těšit na pořádnou bitvu.
Už jen měsíc a je to tu. CEO společnosti HBO Richard Plepler se poté, co 8. sérii viděl, vyjádřil, že díly
jsou na filmové kvalitě. Dohromady jich bude 6 a každý z nich bude mít nad 60 min (poslední 2 dokonce
více jak 90 min). Kolik lidí a kdo z postav si myslíte, že umře? Určitě jich bude mnoho a určitě mezi
nimi budou i některé z těch hlavních. Jak to celé dopadne se dozvíme 14. dubna.
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