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Milí čtenáři,
je únor, měsíc zamilovaných. Obchodní centra překryta růžovou barvou, internet přeplněný srdíčky, ale
školní časopis eMko to vzalo opět trošičku z jiného úhlu. V tomto čísle si můžete přečíst o vraždách, či
jiných tématech, které se k Valentýnu opravdu „hodí“. Když zalistujete číslem, narazíte i na pozvánku
Sáry Wranové na divadelní hru, ve které účinkují současní studenti gymnázia. Na závěr bych ráda
připomněla, že každý z vás může přispět do časopisu článkem. Stačí ho zaslat na emko.mgo@post.cz.
Příjemné čtení přeje Petra Adamčíková, šéfredaktorka.
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Valentýn
Eva Papoušková, TA
Valentýn…kdo by ho neznal? Všude srdíčka, spousta květin, páry vyznávající si lásku. Svátek
zamilovaných by si snad nikdo neměl nechat ujít!
Tedy hlavně v anglosaských zemích, odtud totiž tento slavný den pochází. Legenda říká, že tento den
začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi Valentýnovi, který byl dne 14.února
popraven za oddávání lidí proti nařízení krále Claudia II.
U nás Valentýna každý zná, ale moc se neslaví. Není to tak, že bychom si už měsíc předem vyprávěli,
jak to bude úžasné, až se sejdeme se svými partnery a budeme koukat na západ slunce, u toho popíjet
horké kafe ze Starbucks a říkat si, jak se milujeme. Nechci vám kazit iluze, ale tak to vážně ve většině
případů nefunguje. No řekněte, že jste snad někdy trávili tenhle den se svou drahou polovičkou takhle?
(omlouvám se těm, kteří ano)
A hlavně, proč musel být Valentýn popraven zrovna v únoru? Vždyť máme tolik veselých a krásných
měsíců, mohl si vybrat třeba květen, červenec, nebo třeba září! No dobře, září ne, to nemá nikdo rád.
Ale myslím, že se všichni shodneme na tom, že slavit svátek zamilovaných v únoru není zrovna nejlepší.
A když tedy nějakou lásku máte, tak si Valentýna můžete udělat kterýkoliv jiný den, protože láska nezná
hranic, no ne?
Tak jako máme Den vítězství, Den české státnosti nebo Den upálení mistra Jana Husa, tak tohle by měl
být Den osamělých, nebo Den litování se za to, že mě nechal (už asi před více než rokem, ale
připomenout si to můžeme, že ano!).
Dle mého názoru by se svátek svatého Valentýna neměl takto jmenovat. Ano, podle příběhu měl
existovat údajný svatý Valentýn. Rozumím, že to asi muselo být zajímavé, ale musíme se smířit s touhle
dobou. Já nevím jak vy, ale já trávím tento výjimečný den koukáním na romantické komedie, u toho jím
popcorn a chipsy s přesvědčením, že už nikdy nezhubnu a kňučím nad každou scénou, protože moje
jediná společnost je pes rozvalený na polovině gauče a rybička v akvárku.
No a která kreativní duše vymyslela věšení zámků na mostě? V New Yorku to romantické určitě je, ale
v Ostravě? No, ale zase musím pochválit, že na mostu Pionýrů se krásně vyjímají.
A samozřejmě nesmím zapomenout na zaláskovaná přáníčka a dopisy. Musí být krásné dostat nějaký.
Ale myslím, že pár z nás žádné nedostali, protože se dotyčná osoba do vás zabouchnutá až moc stydí,
nebo zkrátka žádné obdivovatele nemáte. A když už se vám teda poštěstí, tak si z vás většinou spolužáci
udělali srandu. Ale nezoufejte! Na MGO to mají výborně vymyšlené! Každý z nás totiž valentýnku
dostane a spolu s ní i ručně psané věnování. To mi osobně přijde pěkné, že na nás aspoň někdo myslí.
Takže žádné slzy a hlavy vzhůru! Příští rok to bude určitě lepší.
A stejně všichni víme, že žádná láska není tak opravdová, jako láska k jídlu!
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Jak na Valentýnskou večeři?
Klára Vinklárková 2.A
K Vánocům jsem dostala dárek k nezaplacení, ovšem není pro každého a tím chci říct, že mým cílem
pro mou žurnalistickou činnost bude, abych vás přesvědčila o opaku. Nebudu vás déle napínat a rovnou
se vám přiznám, že se jedná o kuchařku. Není to jen tak ledajaká kuchařka, ale kuchařka Julie Childové,
které se podařilo přijít na tajemství francouzské kuchyně. Julia Childová byla manželkou amerického
velvyslance a společně v 50. letech strávili čas ve Francii, kde Julia pronikla do tajů francouzské
kuchyně. Jejím odhodláním bylo napsat kuchařku pro Američanky, které v té době neměly služebnictvo
a tento nápad se jí podařil zrealizovat díky její velké lásce k vaření.
Jsem přesvědčená, že většina z vás se učí vařit, a nebo do kuchyně zavítá, když jde do tuhého a přijde
velký nepřítel nás všech a to je hlad nebo příšerná chuť na něco, ale vlastně nevíme, na co konkrétně.
S novým rokem přichází nová předsevzetí a ambice, a tak jsem se rozhodla, že se pokusím uvařit co
nejvíce receptů z této kuchařky a informovat vás o mých úspěších případně i vybouchnuté kuchyni, když
na to dojde. Chci vám poradit, ale hlavně inspirovat a motivovat vás. Život je moc krátký na to, abychom
si odpírali to, co nám chutná, a když se ještě k tomu dozvíme, jak si to všechno uvařit a potěšit třeba i
naše nejbližší, bude to největší odměna.
A teď už se dostáváme k tomu hlavnímu. Láska prochází žaludkem, a to opravdu není lež. Pokud jste
ještě neuvažovali nad tím, jak se svou drahou polovičkou oslavit vaši lásku, anebo vás ještě stále nic
nenapadlo, tak si dovolím říct, že večeře vůbec nic nezkazí, právě naopak. Dlouho jsem přemýšlela nad
tím, jaký recept mám pro vás uvařit, aby se perfektně hodil na pravou romantickou večeři a přišla jsem
na to, že na to recept není. Jen vy víte nejlépe, co druhému chutná, a co mu udělá radost. Abych vám
aspoň trochu poradila, tak udělejte jídlo, které ve vás dvou vyvolá vzpomínky z vašich zážitků nebo
jednoduše uvařte to, co ten druhý vůbec nebude čekat, a i když se vám to nepovede a budete v koncích,
tak rychle zaimprovizujte a na nic si nehrejte, aspoň ten dotyčný/á ocení vaši snahu a v tu chvíli vůbec
nepůjde o to, jak co chutná, protože dvěma zamilovaným i suchý chleba chutná jako pochoutka
z michelinské restaurace. Zasmějete se a voilà další veselá vzpomínka je na světě a vůbec se tomu
nebraňte. Všem vám držím palce a pevné nervy.
Já už teď spěchám na nákup, však víte, že francouzská kuchyně je založená na kvalitních a specifických
ingrediencích a doufám, že je všechny seženu do příštího vydání, abych vám mohla popsat, jak se mi
v kuchyni dařilo.

https://romancehelpers.com

https://media.istockphoto.com
5

VALENTÝN

ÚNOR 2019

Den svatého Valentýna
Ema Děrgelová
Den svatého Valentýna se vždy jednou v roce slaví 14. února jako svátek lásky a zamilovaných. Tento
svátek se během několika let rozšířil do Evropy, kde ho většina lidí bere pouze jako komerční záležitost.
K Valentýnu se poutá nejeden řecký příběh, například Lupercalia nebo příběh sv. Valentýna, jenž
vypráví o knězi, který i přes nesouhlas svého panovníka oddával zamilované dvojice. Co je s
Valentýnem ještě spojeno, jsou zvyky, např. věšení zámků s iniciály dvojic na mosty či vázání
papírových srdcí ke stromům. Ale hlavním zvykem je obdarovávání lidí, čehož využívá spousta
obchodníků. Jejich cílem je zaujmout osobu produkty s Valentýnskou tématikou, jako jsou například
srdce. Tento rok také očekávají nárůst tržeb až o třetinu. Od konce Vánoc nabídku obměnily z vánočních
témat rovnou na valentýnské. Mezi nejčastější dárky patří bonboniéry ve tvaru srdce, květiny nebo
šperky.
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Bohové lásky a krásy
Dominik Chlubna, TA
Erós
Erós (latinsky Amor nebo Cupido) je bůh lásky a sama láska; syn boha války Area a bohyně lásky a
krásy Afrodíty, uctívaný též jako božstvo úrody. Ztělesňuje princip lásky v jakékoli podobě
(heterosexuální i homosexuální). Podle starších mýtů je Erós zosobnění mocné a vše oživující síly, která
se zrodila po počátečním Chaosu. Podle Hésioda se Erós zrodil současně s matkou země Gaiou. Spojil
rozptýlené počátky věcí, z nichž vznikly všechny živé bytosti, bohové, lidé i zvířata.
Erós přináší radost i žal, vládne nad vším a všude: vznáší se na zlatých křídlech ozbrojen lukem a šípy.
Koho zasáhne svou střelou, ten podlehne lásce. Erós je roztomilý i ukrutný, veselý i potměšilý, lidé po
něm touží, opěvují ho i proklínají.
Zeus věděl, že ani on jeho střelám lásky neodolá. Tak ho chtěl hned po narození zabít, avšak Afrodíté
ho ukryla v lese a svěřila ho divokým lvicím. Když vyrostl, vrátil se ke své matce na Olymp. Stal se
Afrodítiným pomocníkem a měl stále tolik práce, že si přibral za pomocníky Erótky čili Amorky.
Afrodíté
Afrodíté neboli Venuše, je starověká řecká bohyně lásky, sexuality, plodnosti a krásy; vedle tohoto
nejrozšířenějšího pojetí však může nabývat i zcela odlišných, nezřídka i nevyzpytatelných rysů. Jako
jedna z nejvýznamnějších bohyní vystupuje v celé řadě příběhů řecké mytologie a byla uctívána po
celém antickém světě až do zániku pohanských kultů. V římském náboženství a mytologii je všeobecně
ztotožňována s Venuší. Starověcí Řekové jí zasvětili několik zvířat: delfína, holubici, vrabce a
vlaštovku, a také některé rostliny: mák, jablko, granátové jablko, myrtu a růži.
Řečtí autoři se v Afroditině původu neshodují. Podle Homéra byla dcerou boha Dia a bohyně deště
Dióny. Podle básníka Hésioda se zrodila z mořské pěny oplodněné genitáliemi boha nebe, Urana, které
mu uřízl a do moře odhodil jeho syn Kronos.
„Vynořila se bílá pěna z masa nesmrtelného tvora a v ní rostla krásná dívka. “ -Hesoidos
Anterós
Anterós je průvodce Afrodity a její syn, tedy bratr Eróta. Byl uctíván jako bůh opětované lásky.
Podle legendy byl Anterós zplozen, aby si měl Erós s kým hrát. Oba sourozenci jsou zobrazováni
podobně, tedy s křídly a lukem, rozdíl je v tom, že Anterós má dlouhé vlasy a křídla motýlího tvaru.
Vzájemný zápas mezi bratry je častým námětem výtvarných děl: jejich vztah představuje polaritu citu a
rozumu. Zatímco Erós způsobuje iracionální zamilovanost na první pohled, která často špatně skončí,
Anterós usiluje o to, aby každý cit došel svého naplnění ve vzájemném dlouhodobém vztahu. Jeho
úkolem proto je trestat ty, kteří láskou druhých lidí opovrhují nebo ji zneužívají pro sebe.
Héra
Héra je sestrou a zároveň manželkou Dia a bohyní manželství a zrození. ¨
Její postavení je krajně netypické, zastupuje vlastně nejvyšší bohyni, ale přitom její moc nikoli, mýty
ukazují Héru jako velmi rozporuplnou osobnost. V římském pantheonu je jejím protějškem bohyně Iuno.
Mezi její schopnosti patřilo měnit podobu, viděla do budoucnosti. Vládla mlhám, bouřím, bleskům. Říká
se, že vládla i počasí. Na starosti měla především manželství a právě k ní se modlily manželky.
Byla zároveň také velice žárlivá na svého manžela a jeho četné milenky. Například nymfu Io musel
Zeus proměnit v krávu, aby ji Héra nenašla. Když zase zjistila, že bohyně Létó čeká dítě s jejím mužem,
zakázala všem ostrovům, aby ji dovolily zůstat a porodit na jejich půdě.
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www.wikipedia.com

Anterós

www.europeana.eu

www.liter.cz

Afrodíté
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Vraždy
Vojtěch Knettig, TA
Valentýn je svátkem lásky, a právě proto si myslím, že k němu téma vraždy (a jejich motivy) perfektně
sedí.
Statistiky jsou uvedené na oficiální stránce policie ČR. Já uvádím jen výtah z posledních pěti let.
Abych se přiznal, prvně mi redakce nechtěla tenhle článek schválit, ale nakonec jsem je přemluvil a
splnil si tak svůj dětský sen – udělat graf se spoustou čárek, barviček a vysvětlivek.

Přehled vražd v České republice dle motivu
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Shrnutí grafu slovy:
Pokud bych chtěl někoho zabít, s největší pravděpodobností zabiju někoho ze svých blízkých, případně
spolužáků (tímto je zdravím).
Kdyby mi to ale nestačilo a vynechali bychom tu nudnou část vražd ve skupině ostatní, které navíc
nerozumím, je zde velká šance, že se někam vloupám a přitom někoho odstraním.
Byť bych radši za vraždu dostal zaplaceno, musím říct, že dle statistik bych spíše někoho eliminoval se
sexuálním motivem.
Jako poslední zbývá motiv vraždy, u kterého ale nehrozí, že ho spáchám – vražda novorozence matkou.
Účelem článku bylo pobavit, nikoli ukázat moji (hypotetickou) kriminální budoucnost.
Pokud jste policejní inspektor vyšetřující další z mých vražd, tento článek musel napsat někdo jiný.
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Pochodem v rozchod
Vojtěch Psík, OKTB
Kdo má dávat, kdo má brát
rozvodový advokát,
žádná nová věc to není,
čtrnáctého posvícení

Do nového dne vkročí,
zapomněl na výročí,
problémů jsou tisíce,
jsou spolu 2 měsíce

Když dvojice rozhání
centimetry zklamání,
do pekla či do nebe,
hlavně, když jdou od sebe

Odluky jsou na prahu,
nedal si ji do vztahu,
a pak jiné na bokovku
olajkoval profilovku

Sundala si make-up
jemu přede zraky,
láska byla slepá,
a on chtěl být taky

Není prostor na kličky,
předmanželské smlouvičky,
beru barák, beru děti,
daňové výhody letí

Tady není žádná pomoc
noční atlet 100 krát za noc,
zábava se může hodit,
ale kdo má potom chodit

Pro něho vše v pohodě,
po večerech v hospodě,
když vymetá v noci kluby,
tak mu ráno táhne z huby

Zaprodali duše ďasu,
on má na ni málo času,
ona s kámoškami stále,
neuspokojuje dále

Pro dobrý vztah možná klíčem
navzájem se trestat bičem,
po večerech slastně broukaj,
Zhasni, vole! Děti koukaj!

Na fejsbúku navždy svoji,
druhý den se válí v hnoji,
s tímhle volem já a chodit?!
To si radši mašli hodit!

Nevydrží chvíli déle,
on jí prdí do postele,
smrděl hůře, než-li pes,
z okna visí za testes

Soukromí hrdličkám bráno,
alarm volal v 7 ráno,
tady končí pohoda,
tohle není náhoda

Ocitl se osamocen,
nestoudností je nemocen
valentýnská naděje,
kapesníků prodeje!
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Zatmění
Anonymní básník
V hlavě se mi zhaslo
a srdce se rozbuší.
Co já k tobě cítím,
to nikdo netuší.
Kam letí sokoli
Obraz zimní krajiny,
nepořádek v pokoji,
čmárám si na ruku,
kam letí sokoli
Noviny
Ten, kdo je bez viny,
ať hodí kamenem.
Kameny to bolí,
doneste noviny.
Balíme i pravdu do novin?

Bejváválo, bejváválo, bejváválo dobře
Adéla Děrgelová a Anna Katharina Hinterreiter, TA
Kdysi večer za Měsíce
chodívali nápadníci
pět dívkám pod okenice
a položit tam kytici.
Dneska znovu za Měsíce,
zapnou Facebook, Instagram.
Koukají jim na zadnice
dávná úcta je ta tam.
Kdysi přáníčka si dali
na zdobném papírku,
pak když v parku se potkali,
on jí držel za ruku.
Dneska zprávy posílajítisíce smajlíků a srdíček.
Lásku pravou nepoznají.
Žijí ve světě selfíček.
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3 roky na MGO
Markéta Vymazalová, TA
Všichni jste jistě četli nebo slyšeli spoustu pohádek a příběhů. Je mi také jasné, že dobře znáte pohádku
o Jeníčkovi a Mařence. Ale nikdo z vás nejspíš neví, jak vše pokračovalo. Já jsem se rozhodla vám
povědět, jak to bylo dál…
Náš příběh začíná, když se Jeníček a Mařenka vrací do jejich města. Oba byli nadšeni, že jsou zpátky
doma, ale Jeníčkovo nadšení nemělo trvat věčně, přestože začali znovu žít jako před tím, než zabili zlou
čarodějnici. Jednoho dne se totiž Mařenka dozvěděla, že ji přijali do nové školy, což k obrovskému
Jeníčkově vzteku byla právě ta škola, kam chodil i on.
Tato škola byla překrásná jak zvenku, tak zevnitř. Učitelé zde byli velmi hodní a vždy vše vysvětlovali
tak, aby učivo všichni dobře chápali. Zároveň na ně byli samozřejmě moc milí. A pochopitelně si s
učiteli užili také velkou legraci. Například v matematice nebo češtině, protože oba dva učitelé byli velice
vtipní. Takže nakonec, i když se Mařenka celou dobu bála, jestli se jí tu bude líbit, tak si nové prostředí
hned zamilovala.
Dva roky dokázal Jeníček svůj vztek dusit v sobě, ale po oněch dvou letech to bylo stále těžší a těžší.
Třetí rok se přestal ovládat úplně a neustále se snažil Mařence kazit život. Ona ale nemohla pochopit,
co je špatného na tom, že chodí na stejnou školu. Vždy, když se ho na to zeptala, začal mluvit tak rychle
a nesrozumitelně, že mu vůbec nerozuměla.
Mařenka by kvůli bratrovi klidně přestoupila i na jinou školu, jenže tahle škola byla prostě dokonalá.
Tak se rozhodla, že na Jeníčkův názor kašle. ,,Vždyť tahle škola je prostě dokonalá,“ říkala si. ,,Jestli se
mu to nelíbí, ať si sám přestoupí na jinou školu sám.“
Podle Mařenky byli na téhle škole nejlepší lidé, jaké kdy poznala, všichni byli ochotní a hodní. No komu
by se zde nelíbilo? Mařence se tu rozhodně líbilo……. i přes tu hroznou věc, která se zde odehrála.
Ono totiž jednoho dne když seděl Jeníček nad obědem v jídelně, všiml si vedle sedící Mařenky. Jeho
zloba přetekla přes okraj a vylila se. Vzal nůž a aniž sám věděl proč, rozeběhl se k Mařence. Ale na
jednu věc zapomněl a to, že Mařenka se umí bránit. Rychle vzala od pece lopatu a hodila ho do pece,
koneckonců s tím měla již bohaté zkušenosti. Zaklapla dvířka a rychle zavolala na psychiatrii, ať si
okamžitě Jeníčka odvezou. Když jim vše řekla, opatrně se jí ptali, jestli už není pozdě, že to Jeníček má
asi za sebou… ale ona jim okamžitě klidně odpověděla, že přece není blázen, aby svého bratra házela
do rozpálené pece.
Jeníčka si odvezli na psychiatrii a Mařenka mohla zase bez výčitek chodit do své oblíbené školy.
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Monolog pilného žáka
Kateřina Václavíková, KVB
„No, začátek ledna, čas otevřít bakaláře. Počkat co to - ?! Ne, to nejsou moje známky…Hej brácho! Ty
ses přihlašoval na můj počítač? Cože? No, ne… Však se dívám nahoru! Aha. Hele - můj podpis. Ale
kde se tam vzaly takový známky? A jak to teď mám jako opravit?
Hm, nemá ta žákovská někde restart? Nebo klávesu Delete? Ne? Nevadí, stále máme Google. „JAK
VYLEPŠIT ZNÁMKY NA POSLEDNÍ CHVÍLI?“ Vyhledat. Jak jako error 404? Takže mi nezbývá
než si něco teda přečíst. No, ale fyzikálně matematické tabulky to nebudou, to bych přišel o podložku
pod myš. A ve složce biologie mi zahnízdil nějaký neidentifikovatelný živočich, ale na wikipedii jsem
stále nenašel návod jak ho vypudit, tak ho radši nechám, kde je. Možná bych se mohl zkusit doučit tu
chemii, jen nějaké výpočty, to nemůže být tak těžké. Tak, co tu máme? Příklad: Vypočtěte, kolik atomů
skandia bychom mohli pořídit za jeden haléř, pokud jedno kilo tohoto prvku stojí 83 000 dolarů. Není
haléř taková ta mince z toho muzea? Takový prehistorický nález, přes eBay to seženu levněji a ještě mi
to samo vygeneruje cenu. A k čemu by mi vlastně byly atomy skandia, když ani nevím, co to je?! No,
co mi ještě zbývá? Zeměpis. Pche, stačí mi trefit domů. Dějepis – návštěva muzea s poznatkem, že haléř
je prostředek k získání atomů skandia a historická literatura je přece i leták z obchodu z minulého týdne.
A tohle? To je, dámy a pánové, záhada 21. století. Jak je možné, že větu „Připoutejte se, prosím“ umím
v sedmi světových jazycích, ale bez titulků nerozumím ani anglické grotesce. Takže teď mě může
zachránit snad jen referát na Shakespeara do češtiny. Tak, co o něm říká internet? „Celý svět je jeviště
a všichni lidé na něm jenom herci,“ řekl jednou William Shakespeare. Paráda! To byl ale geniální pán!
Takže teď už mi zbývá jen najít oponu, a nepotřebuji ani klávesu escape, abych unikl letošnímu
vysvědčení.“

„Pajdavci“ na MGO
Michael Trna, KVB
Letošní hit zimy? Zlomit si nohu, nebo alespoň chodit o berlích. Myslím, že by to mohlo být nové motto
školy.
Každoročně na chodbě potkáte někoho s berlemi, ale tento rok – když máte štěstí – můžete na jedné
chodbě potkat dva až tři pajdavce najednou. Co se mě týká, už jen proto, že jsem většinou šel vedle
kamaráda o berlích, které jsem mu moc nezáviděl. A postupně jsem je začal nenávidět i za něho. Hlavně
proto, že mě s nimi párkrát přetáhl.
S berlemi se také nese i další nepříjemnost. Stěhování národů. Aby se těmto „kriplům“ (takto s humorem
označil nejmenovaný profesor právě kamaráda se zlomenou nohou) co nejvíc ulevilo od bolesti, tak se
třídy stěhují do nižších pater. To by nám ani nevadilo, ale jinak tomu je u spousty zmatených sekundánů
a primánů, kteří dorazí do své třídy a místo svých spolužáků uvidí cizí tváře (v naší třídě narazí spíše na
tlupu opic).
U nás ve třídě (KVB) už byli dva lidi o berlích. Jedna zlomená noha a jedny natržené vazy. Třídu
sekundu B jsme proto téměř bez ustání okupovali. Chudáci sekundáni.
Jediné, co mě překvapilo, je skutečnost, že letošní lyžák se obešel bez toho, aby někdo skončil na berlích.
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Skoncovat s prokrastinací! (…ale až za
chvíli)
Václav Prais, SXA
Asi před půl rokem jsem se vydal do knihovny s úmyslem začít více číst, jelikož jsem nabyl dojmu, že
místo krásné literatury se mým repertoárem četby staly zaoblené chatovací bublinky o rozsahu průměrně
pěti slov a popisky fotek na instagramu obsahující prázdná moudra, profláklé citáty (jejichž autoři by se
jistě v hrobě obraceli, kdyby viděli, k jakým snímkům jsou přikládány) a instantní všeléky typu: „Be
yourself!“ nebo „Live. Laugh. Love.“
Když jsem procházel mezi regály, vybafnula na mě kniha s rudě psaným titulkem: „Božský svůdník,
pokračování bestselleru Milovník ze země Vášeň.“ Zděšen jsem odběhl do literatury faktu, doufaje, že
zde naleznu alespoň na chvíli odpočinek od svalnatých těl na přebalech. Mé oko však zaujala drobná
knížka s minimalistickým designem, která hlásala: „KONEC PROKRASTINACE.“ Listuje malými
stránkami, říkal jsem si v duchu: „Bože, je toto znamení, které mi posíláš shůry? Je to zázrak? Lék na
všechny mé problémy?“ Za pár minut už jsem kráčel po ulici s knihou v tašce a odhodlaným úsměvem
na tváři, signalizujícím sebevědomou touhu skoncovat s chorobným odkládáním a nicneděláním, plně
si vědom toho, že až ji budu přesně za měsíc vracet, bude můj život změněn od základů. Takže odpověď
je: „Ano,“ dí Bůh, „je to zázrak shůry!“
Přišel jsem domů, prohlížel si knihu, listoval stránkami a narazil jsem na Senecův citát, který mě zaujal:
„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.“ Nad tuto větou jsem skutečně chvíli
váhal, až jsem nakonec knížku odložil na noční stolek. A hle, i když jsem to tehdy ještě nevěděl, básník
měl vskutku pravdu: život utíkal stále dál. Na rozdíl ode mě, čtenáře, si nedával co pět minut přestávku
na zkontrolování sociálních sítí, zpráv od přátel, na záchod, na pití, na oddechnutí, na vyvenčení psa, na
oběd, na (původem zamýšleného) „dvacetiminutového“ (a nakonec tříhodinového) šlofíka, na povrchní
konverzaci se sousedem o počasí, na pomazlení se psem, na pouklízení již uklizeného pokoje, na
podrbání na zádech… výčet by mohl pokračovat.
A tak život běžel a čas ruku v ruce s ním a já mezitím již téměř čtvrtým týdnem trčel na stránce číslo
devět. Nebudu lhát, pomalu se mě začínala zmocňovat panika. Zbývajícím 263 stran se přede mnou
jevilo jako nekonečná dálava, kterou i za největšího nasazení není možné zdolat v posledních dnech
před vypršením výpůjční lhůty. Navíc mi mozek zatemňoval strach ze strašlivých paní knihovnic, jejichž
hněv a vražedný pohled při pozdním vrácení je tisíckrát horší než jakákoli pokuta. Avšak ať jsem se
tloukl do hlavy sebevíc, sílu sednout si a číst jsem si do ní vtlouct nedokázal.
„KONEC PROKRASTINACE,“ prokrastinoval na mém nočním stolku až do onoho dne, kdy měl
zhasnout poslední plamínek naděje na změnu mého života. Se studem ve tváři jsem jej to ráno vložil do
tašky a po vyučování jsem zamířil ke knihovně – Chrámu vědění, který mi nabídl pomocnou ruku a já
ji z čiré lenosti odmítl. Vhodil jsem knihu do biblioboxu a sledoval, jak ujíždí po kolejničkách dál a dál
a padá do temnoty, kam se nevyhnutelně řítím s ní.
Prošel jsem se k řece a sedl si na lavičku. Pode mnou proudila Ostravice, tak jako proudí ten čas, který
marním. Pomyslel jsem si, že se ona zázračná knížka přece jen moc neliší od těch instagramových
instantních všeléků, slibující rychlé a snadné řešení složitých problémů. Vzpomněl jsem si na Senecův
citát, tentokrát jiný než ten v knize: „To, co nemůžeš napravit, je lépe snášet.“ Musel jsem se usmát.
Svítilo slunce, díval jsem se na vlnky dole a mraky nahoře a řekl si: „Tady bych chtěl prokrastinovat do
konce života.“
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Vlci Zimy / The Wolves of Winter
Eva Maléřová, KVIB
Autor: Tyrell Johnson
Žánry: dystopický fantasy román
Nakladatelství: Fobos
Svět takový, jak ho známe, zanikl. Lidstvo schvátila epidemie asijské horečky a všechna velká města
jsou vybombardována kvůli válkám mezi Čínou a Amerikou. Tak by se daly popsat události několika
posledních let. Většina přeživších putovala na sever, kde si v lesích, v nekonečné zimě, vybudovala
nový život. V jedné takové malé rodinné osadě žije i Lynn. Pronásledována mučivými vzpomínkami na
minulost a na šťastný život v Chicagu je nucena den co den bojovat o přežití, učí se lovit, klást pasti,
stopovat. Život v koloběhu ale rázem přestane, když se z ničeho nic objeví cizinec Jax. Přinášeje s sebou
informace a mnoho vzpomínek na starý život, rozpoutává vír událostí, který do sebe vtahuje i Lynn,
která zjišťuje, že ona ani její rodina nejsou tak obyčejní, jak si myslela.
I když popis v kterémkoliv podání zní jako strašný kýč, kniha vás do sebe rychle vtáhne. Hodně lidmi
je srovnávána s bestselery jako Hunger games či Divergence a možná tam i nějaká podobnost je, ale i
přesto je kniha zvláštní a originální svým vlastním způsobem. Zvraty občas byly předvídatelné, ale i
tak v sobě měla kniha něco nového. Jakkoliv se na to zpětně podívám, tak to byla rozhodně jedna z
nejlepších knih, kterou jsem v poslední době četla. A když se k tomu přidá to, že je to vlastně autorův,
debut, tak si myslím, že se v budoucnosti máme na co těšit.

www.databazeknih.cz

www.databazeknih.cz
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Nejlepší a nejhorší filmy roku 2018
Michal Bruzek, SXA
Rok 2018 už nám skončil. Byl to rok velkých překvapení a velkých zklamání. Vznikla řada dobrých
věcí a řada ne až tak dobrých. A u filmů je tomu nejinak. Pojďte se se mnou naposledy poohlédnout, co
se tedy filmařům povedlo a kde zase naopak bohužel zklamali.
Začněme tou méně pozitivní částí našeho článku. Nevybíral jsem až tak nejhorší filmy jako největší
zklamání. Těch bylo bohužel požehnaně. Nechci v žádném případě říci, že tyto filmy jsou nutně
odpadem – tím bych nazval jenom první tři. Páté a čtvrté místo jsou stále minimálně obstojné filmy.
Všechny ale byly o kus horší, než bych od nich byl býval čekal.

Největší zklamání roku 2018:
5) Black Panther – Nedodělané vizuální efekty, kterým nevěřím ani pixel jsou hlavním problémem,
který s tímto filmem mám. Jeho zápletka mě také moc nebavila a snímek je podle mě značně
nadhodnocený.
4) Bohemian Rhapsody – Motivy postav prakticky neexistující, jejich chování nedává smysl a některé
z nich jsou tak jednorozměrné, až to bolí. Krásně natočený snímek je nejlepším dvouhodinovým
videoklipem tohoto roku. Ale jako film nemá kromě naprosto geniální hudby a pěkného vizuálu
absolutně co nabídnout. Zneužití slavné kapely vyústilo ve velké zklamání.
3) Jurský Svět: Zánik říše – Naivní a hloupý děj vyprávěný příšerně nudnými a doslova stupidními
dialogy je to, co tento film předurčuje pro zánik. Nezáživná slátanina, kterou bych označil opravdu za
téměř nekoukatelnou.
2) Venom – Film, jehož prvních 17 minut jsou v podstatě jenom dva prology, nemá šanci fungovat.
První půlka je naprosto nudná a druhá se to snaží marně zachránit svou nabitostí akcí. Dialogy jsou tak
hrozné, až jsou vtipné. A to samé se dá říci o akci. Takže je to vlastně celkem zábava. Ale jako film?
Hrůza, děs.
1) Důvěrný nepřítel – Velmi ambiciózní film z československé produkce, který měl vyprávět o
nebezpečnosti inteligentních domů. Místo toho se vysmívá divákově inteligenci. Toto je vyloženě odpad
po všech stránkách. Hrozné efekty, příšerný scénář a nesnesitelně špatné herecké výkony. Nevhodně
volená hudba. Divná režie. Zkrátka všechno špatně.
A teď se konečně pojďme podívat na nějaké ty úspěchy. Vybral jsem nejlepší filmy, které letos byly
uvedeny do českých kin či které se letos promítaly na Letní filmové škole v Uherském Hradišti.

Nejlepší filmy roku 2018:
10) Disaster Artist – Tento film je výjimkou. U nás v kinech vůbec nevyšel. Ale myslím si, že je velmi
důležité o něm mluvit, neboť je to jedna z nejlepších komedii, co jsem v posledních letech viděl.
Opravdová pecka.
9) Ready Player One – Spielberg ví, jak na to. Vizuálně naprosto ohromující snímek. Kamera přelétá
nad dějem, jako by byla jeho součástí. A příběh také stojí za to. Je poutavý a vyprávěný opravdu
precizně.
8) Solo: Star Wars story – Ano je to sice skoro samá akce. Ale to přece neznačí špatný film. Obzvlášť,
když je ta akce provedena tak úžasně jako tady. Nádherně nasnímané bojové scény. Skvělé vizuální
efekty. A nebál bych se říci i nejlepší, co se čistě akčních scén týče, díl Star Wars.
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7) A dýchejte klidně – Umělecký film zobrazující situaci s uprchlíky na Islandu. Srdcervoucí příběh,
který je navíc skvěle zahraný a natočený. Záběry na islandskou krajinu jsou dech beroucí.
6) Profil – Celý film se odehrává pouze na monitoru počítače. Hovory na Skypu. Textování. A podobně.
Ale je to tak chytře vystavěné, že vás to zkrátka chytne a nepustí.
5) Mamma Mia: Here we go again – Lepší pokračování si klasika Mamma Mia nemohla přát. Dvojka
jí předčila úplně ve všem. Je mnohem lépe natočená a sestříhaná. Písně jsou voleny opravdu pečlivě. A
taneční scény je zábavné sledovat. Celý film jsem se buď smál, nebo plakal. Skvělý počin. Skvělé
pokračování.
4) Mission: Impossible Fallout – Nejlepší akční film od Mad Max: Zběsilá cesta. A za tím si stojím.
Výborný Tom Cruis předvádí takové věci, že se vám z toho zastaví dech.
3) Favoritka – Originálně natočený a zpracovaný snímek, inspirovaný historii, přinese každému
divákovi silný emocionální zážitek. Herecké výkony jsou famózní. A konec je genialita v té nejčistší
podobě. Lepší zakončení filmu jen tak neuvidíte.
2) Tiché Místo – Výtečný horor. Budete se bát. A budete se bát u skvěle zpracovaného a originálního
filmu. Skvělý režisérský debut. Výborní herci a neopakovatelná atmosféra.
1) First man – First man je vrcholné dílo světové kinematografie. Damien Chazelle má na kontě čtvrtý
geniální film v řadě. Po úspěchu filmu Whiplash, okouzlil doslova celý svět svým La La Landem a nyní
se vrátil a znovu skóruje 10/10. Řemeslně dokonale vyvedený film s tak nádherně komorní kamerou, že
nebudete moct odtrhnout oči. Hudba Justina Hurwitze je něco neskutečného. Herci se sebe vydávají
maximum a jde to sakra vidět. Film je napínavý, dojemný a skvěle napsaný. Dokonalé kompozice si
řada diváků sice nevšimne, ale věřte mi. Měla na váš zážitek z filmu neskutečně velký dopad. La La
Land sice zůstal a pravděpodobně navždy zůstane nepřekonaným klenotem, ale First Man je povinnost
pro všechny, kdo si říkají filmoví fanoušci.
Tak to je ode mne vše. Snažil jsem se být, co nejobjektivnější, ale stále se jedná jen o můj osobní názor.
Samozřejmě jsem neshlédl všechny loňské filmy a možná jsem bohužel také nějaké opomněl, za což se
omlouvám. Ale hlavně vás prosím nezapomínejte chodit do kina, kupovat si filmy a nepiraťte, aby bylo
co hodnotit i příští rok.
www.flickeringmyth.com

Favoritka

www.teaser-trailer.com

Tiché místo
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Premiéra "Poprvé"
divadelní soubor Tajfun
Před časem po gymnáziu visely plakáty na nábor do našeho divadelního souboru, v měsíci únoru přišla
řada na první inscenaci nových tajfuňáků – Poprvé.
Už při své premiéře na druhou se můžou pochlubit vlastní tvorbou. Celé představení bude tvořeno třemi
navzájem nesouvisejícími scénkami. Dvě z nich byly vytvořeny na seznamovacím soustředění na
Štramberku, a to pouze za jedno odpoledne – kolem jedné hodiny jsme se rozdělili na dvě skupinky,
každá v čele s jedním režisérem. V jedenáct večer už jsme seděli na koberci ve společenské místnosti a
čekali na začátek představení, ve kterém jsme si navzájem ukázali, co jsme vymysleli.
Začali jsme z jednoho podnětu, řekli jsme si pocit, který v divácích chceme vyvolat. Už tady se ale
začaly obě skupiny rozcházet – v jedné byla emoce předložena režisérem již na začátku a všichni
souhlasili, v druhé na ni postupně všichni přicházeli. Poté následoval dlouhý brainstorming – každá
myšlenka se psala na papír, i když se nakonec použil jen zlomek nápadů. Jedna skupina v polovině
zjistila, že jim něco nefunguje a začala úplně od začátku (i to se ve „workshopech“ občas stává), druhá
se zase ponořila do filosofování o životě a ke zkoušení a nahazování na scénu přikročila až k večeru.
Obě však dosáhly kýženého cíle.
Když jsme odjížděli ze soustředění, přemýšleli jsme, co s tím, co máme. Mohli jsme oba výtvory nechat
za sebou a vytáhnout například nějaký známý text, my jsme se ale rozhodli scénky ponechat a
v budoucnu jen vyšperkovat. Na dalších pár zkouškách se vytvořila třetí scénka – a základ inscenace
byl na světě. Už jen stačilo herce rozdělit podle časových možností do scének a začít nacvičovat.
Po třech měsících tak přicházíme s prvotinou, u které se zamyslíte, zasmějete a snad si užijete krásný
kulturní zážitek. Budete mít možnost porovnat nejen tři žánry, tři formy divadla, ale také odlišnou práci
režisérů. Pokud vás akce zaujala, divadelní soubor Tajfun Vás srdečně zve 23. února v 18:30 do divadla
Odvaz u Sýkorova mostu. Lístky si můžete rezervovat na emailu divadlotajfun@email.cz, kde stačí
poslat jen počet lístků a jméno, nebo si najít svého dealera na škole! Pro tuto možnost prosím navštivte
facebookové stránky Divadelní soubor Tajfun, nebo přímo naši událost Poprvé. Zde najdete
aktualizovaný seznam herců, kteří vám rádi prodají lístek přímo face to face (a možná s ním připojí i
pár dalších pikantností!). Budeme se na Vás těšit!
Hrají: Adéla Ogurková, Anna Pacutová, Anna Vedralová, Barbora Chromíková, Dominik Kalouda,
Ema Hudečková, Hana Šeligová, Helena Šmolková, Jiří Šeliga, Karolina Schwarzová, Klára
Voigtová, Magda Jankovská, Matyáš Walder, Richard Janča, Václav Prais, Vojtěch Pavel Podveský
Režie: Jakub Novák, Sára Wranová
Scénář: herecký ansámbl
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Muzikálové melodie: Rozhovor s Lindou
Šelleovou
Tereza Foltýnová, SPTB
Školní přestavení Muzikálové melodie se uskutečnilo 31. ledna 2019 v Janáčkově konzervatoři. Emko
Vám exkluzivně přináší rozhovor s jednou z hlavních hvězd Lindou Šelleovou.
Kdy začaly přípravy a jak často byly zkoušky?
Začali jsme nacvičovat už v přípravném týdnu (posledním týdnu) v srpnu. Vzhledem k tomu, že všichni
máme své vlastní kroužky a tělocvična není vždy volná, zkoušky byly skoro každý víkend od rána a
jinak v týdnu po škole dle potřeby. Samozřejmě s blížící se premiérou byly zkoušky častější.
Kdo vymýšlel choreografie?
Choreografie vymýšlely dvě úžasné slečny – Zuzana Dobrá (SXB) a Nina Pospíšilová (KVIA), dále náš
absolvent Ondřej Komínek. Na jedné choreografii zase spolupracovali Richard Janča (SPTB) a Martin
Branný (OKTB). A taky my ostatní jsme přispívali svými nápady.
Co bylo podle tebe nejtěžší nacvičit?
Podle mě bylo nejtěžší nacvičovat choreografii The Greatest Showman, sama jsem v ní sice
nevystupovala, ale byla jsem na zkouškách a viděla, jak náročná tato choreografie, kterou vymýšlel
Ondra Komínek, byla a jak na ní všichni pilně dřeli, aby bylo vše dokonalé.
Tvá nejoblíbenější scénka?
Nejvíc jsem si asi užívala Lovely Night (muzikál La land), kde jsem měla duet s Martinem Branným.
Měli jsme tam delší hereckou scénku, do které jsme se oba opravdu vžili. Navíc oba máme tento film
rádi, takže jsme si to užívali dvakrát tolik.
Jak se vyrovnáváš s nervozitou?
Nejsem velký trémista, ale před Does your mother know (muzikál Mamma Mia) jsem trochu nervózní
byla, zpívám tam sólo a byla jsem trochu vyklepaná, abych nezapomněla zpívat, když budu tančit. Jinak
jsem vůbec nebyla nervózní. Jsem zvyklá vystupovat před lidmi a tohle mi vůbec nečiní problém. Celé
jsem si to moc užila a už se těším na další muzikály.
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Užila sis více vystupování pro školu, nebo pro veřejnost?
Více jsem si asi užila vystoupení pro školu. Jak ale v sále seděla má rodina, byla jsem trochu nejistá.
Ale jak jsem vešla na podium, nervozita ze mě spadla. Je to tak vždycky.
Lindě moc děkujeme za rozhovor a těšíme se na další vystoupení!
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