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Šestá Heuréka
Měsíc s měsícem se opět sešel,
Náš časopis přesně znovu vyšel.
Všechny články přišly kupodivu včas,
a my máme na tři týdny pokoj, zas…
V šesté Heuréce dočtete se spousty věcí,
najdete tu devatenáct článků přeci…
Nejdřív ze školy, Země Den,
to je informační článek jen…

Heuréka, 2. NEJ středoškolský časopis

Pak je tu Duel, Anketa a další článek,
Máme před sebou ještě spoustu stránek.
Recenze, reportáž, názory a rady,
prostě super kousky, žádné vady…
Povídky, příběhy + never ending story,
Téma, rozhovor, všechno je, don´t worry…
Příjemné počteníčko vám počteníčko Vám přeje
Ondra Bendl, šéfredaktor

Školní dění

Blíží se Den Země
Stejně jako v lopském roce oslavíme i letos na naší škole
Den Země. Stane se tak ve středu 22. dubna, což je
datum, kdy se Den Země slaví na celém světě. Lopský Den
Země měl na naší škole podobu mohutného happeningu,
který byl vyvrcholením studentského projektu Zelená
škola, uskutečněného díky podpoře firmy T-Mobile
v rámci programu Malé granty. Tím však ekologické
aktivity na naší škole neskončily. Škola byla mezitím
vyhlášena třetí nejekologičtější školou Královéhradeckého
kraje, třídění odpadů se stalo samozřejmostí, autorka
projektu Zelená škola Michaela Sehnalová zapojila školu
do celostátního projektu Recyklohraní a jen její
onemocnění (spolu s onemocněním další členky družstva)
zabránilo velmi pravděpodobnému dobrému výsledku
našeho týmu v Ekologické olympiádě, na kterou se vybraní
studenti 3.G připravovali.
Letošní Den Země bude ve srovnání s lopským komornější,
nebude asi takovým "mediálním trhákem" (loni si nás
povšiml i Český rozhlas a slovenská televize JOJ),
zato přinese široké spektrum ekologických aktivit a bude
mít i značný praktický přínos. Půjde o skutečný projektový
den, kdy se výuka ve všech třídách (s výjimkou
maturitních tříd) ponese v ekologickém duchu. Studenti již
nyní pracují na projektech, které jim byly vyučujícími
jednotlivých předmětů zadány. Výsledky svých prací
budou prezentovat ve svých třídách, na panelech ve škole
a ty nejzajímavější práce budou prezentovány
i na stránkách www.gymnp.cz. Zaměření projektů je
nejrůznější. Studentky třídy 2.G například měří hlučnost
prostředí na různých místech v Nové Pace. S tím souvisí

Foto: Josef Křeček
i další projekt, organizovaný předmětovou komisí
zeměpisu, který je zaměřen na monitorování dopravy
ve městě. Studenti 3.G zase zjišťují, zda jsou deště v Nové
Pace a okolí kyselé. Sekundáni a terciáni se zaměřili
na výskyt lovné zvěře v okolí města. Nechybí samozřejmě
ani
projekty
zaměřené
na
třídění
odpadu.
Velmi užitečným projektem bude návrh na rekonstrukci
učebny matematiky s respektováním environmentálních
zásad. Den Země však není jen záležitostí přírodovědných
předmětů. V hodinách cizích jazyků vznikne totiž
tzv. Ekoworldtropa (podobnost s názvem známé plastiky
Entropa není tak úplně náhodná), ve společenskovědním
semináři proběhne ekologická debata, studentky
pedagogické školy vytvoří písep s ekologickou tématikou
a pro děti z mateřských škol připraví celou řadu her
s náměty z přírody. Součástí Dne Země bude i finále
soutěže Přírodovědná liga. A to není zdaleka vše, projektů
proběhne několik desítek. Zkrátka: naše škola a ekologie to jde dohromady.

Stručně z Přírodovědné ligy
Letošní Přírodovědná liga nabrala plné obrátky. V době
uzávěrky tohoto čísla vrcholil boj o účast v patnáctičlenné
Přírodovědné lize mistrů, která proběhne v rámci Dne
Země 22. dubna 2009. Jak tento boj dopadl, se můžete
dočíst na stránkách www.gymnp.cz a na nástěnce
Přírodovědné ligy. Kromě toho stále probíhá až do

27.3.2009 soutěž o nejlepší logo Přírodovědné ligy,
s níž jsem vás seznámil v minulém čísle Heuréky. Vítěz
této soutěže bude odměněn stejně jako celkový vítěz
letošní Přírodovědné ligy. Návrhů mám v době vzniku
tohoto článku už 14, takže bude z čeho vybírat. Neváhejte
a ještě to zkuste!

Skvělý úspěch v projektu Recyklohraní
Studentka 3.G Michaela Sehnalová se stala vítězkou
celostátní literární soutěže "Kam s ním? aneb Jak to bylo
u nás doma" (viz strana 11) v kategorii středních škol.
Tato soutěž o nejlepší ekologickou povídku na téma
hospodaření s odpady byla součástí rozsáhlého projektu
Recyklohraní, do kterého Míša naši školu na začátku
letošního roku přihlásila. Naše škola tak získala 500

bonusových bodů do projektu Recyklohraní a naše
úspěšná autorka se zúčastní veřejného čtení a setkání
s odbornou porotou složenou ze zástupců společnosti
Asekol a spisovatelů Emila Hakla a Aleny Ježkové.
Toto setkání, na kterém budou předány odměny za
soutěž, se uskuteční 24. března v Praze. Blahopřejeme!
Josef Křeček
Zakoupením Heuréky přispíváte na o.s. MÍSTO
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Duel

Mgr. Tomáš Dočekal vs. Zuzka Váňová
Foto: Václav Boch

Tomáš Dočekal

Zuzka Váňová

Foto: Archiv Z. Vápové

1. Kolik narozenin má
normální člověk, když je
mu 47?
Hmmm… asi 46.

1.Kolik narozenin má
normální člověk, když je
mu 47?
47? Ne, 44. (smích)

2. Když máte zapalovač
a jste v tmavé místnosti,
v ní máte jednu svíčku,
jednu olejovou lampu
a jedny kamna.
Co zapálíte nejdřív?
Já bych zapálil jako první
zapalovač.

2. Když máte zapalovač
a jste v tmavé místnosti,
v ní máte jednu svíčku,
jednu olejovou lampu
a jedny kamna.
Co zapálíte nejdřív?
Asi kamna. Mám to říct
postupně?

3. Je v Latinské Americe možné, aby bratr a sestra, jeho
vdova, se mohli oženit?
Bratr a sestra? Ještě jednou, nerozumím otázce… tak ne,
nemůžou.

3. Je v Latinské Americe možné, aby bratr a sestra, jeho
vdova, se mohli oženit?
Ještě jednou. To je nějaká blbost, ne?…. No tak asi
nemůžou… Já nevim. (smích)

4. Kolik zvířat přinesl s sebou Mojžíš na archu?
Všechny… né, to byl vlastně Noe, tak žádný.

4. Kolik zvířat přinesl s sebou Mojžíš na archu?
Od každého pár… jo Mojžíš né, to byl Noe. … Napište tam
Noe, ne Mojžíš.

5. 3 kočky žerou 3 myši 3 minuty. Kolik minut žere 100
koček 100 myší?
Ještě jednou… 3 minuty.

5. 3 kočky žerou 3 myši 3 minuty. Kolik minut žere 100
koček 100 myší?
Pfff, takový otázky. Asi sto, že?

6. Dostane noční hlídač rentu, když ve dne zemře?
Co je to renta?… Když ve dne zemře?… noční hlídač?… jo,
dostane.

6. Dostane noční hlídač rentu, když ve dne zemře?
To už je asi jedno, když je mrtvej.

7. Jaké je nejdelší české slovo?
Nejneobhospodařovatelnější

7. Jaké je nejdelší české slovo?
Antikotočerepapinovikovičová (smích, když jsme se ptaly,
jak se to píše…)

8. Kolik je ve škole záchodových mís?
V týdle?… 18.
9. Nemám bratra ani sestru, ale syn člověka, na něhož se
ptám, je synem mého otce.
Já… počkat ne, ještě mám 30 vteřin. … se dívám, ne se
ptám. … jo syn člověka! No tak můj syn, to pude.
10. Co bylo 6. prosince 1897?
6.prosince? To měl svátek Mikuláš.

8. Kolik je ve škole záchodových mís?
Ježiš marja, nevim kolik mají profesoři, tam jim nelezu
(smích). … 5… 10… 15, né, 14 pro studenty. Profesoři
nevím, 4 nebo 5 určitě.
9. Nemám bratra ani sestru, ale syn člověka, na něhož se
ptám, je synem mého otce.
Cože? Ještě jednou! Pff, nevim ježiš marja. Bylo to
v Asterixovi a Obelixovi, ale to už si nepamatuju.
10. Co bylo 6.prosince 1897?
6.prosince? (smích) To stačí! Končo, jdem!

Verča Kordíková, Aneta Prokůpková, 2.G
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Za branami Syrakus & Recenze

Co bys dělal/a, kdyby…
Měsíc s měsícem se sešel a opět tu mám zajímavou anketku. Tentokrát jsem zabrousila do míst, kam se velmi často ubíráme.
Seznamujeme se s ním již od raného dětství a využíváme jej až do stáří. Ať již tento prostor využijeme jako skrýš před
deštěm, či v létě pro ochlazení, nebo pro uspokojení našich chuťových buněk, můžeme se zde setkat i s různými situacemi,
které nás mohou zaskočit. A záleží čistě na nás, jak se zachováme. Někteří již správně tuší, že jsem se ptala na otázky, jež by
nás mohly zaskočit v obchodě.
Tentokrát jsem se ptala osoby z tercie, oktávy, 4.A. a pana profesora Koláčného.
1. Co bys dělal/a/, kdybys byl/a/ v obchodě, kde nejsou kamery,
a viděl/a, jak dospělý muž nenápadně strká věci do tašky?
Osoba z tercie: „Řekla to prodavačce. Sama bych nezakročila, ještě by mi
dal “přes hubu“.
Osoba z oktávy: „Šel bych ho napráskat pokladní.“
Osoba ze 4.A.: „Asi bych se ho zeptala, proč to nestrká do košíku.“
Profesor Koláčný: „Jako asi bych se bál, ale snažil bych se mu naznačit,
že jsem to viděl. Ale záleželo by, jak by vypadal. Kdyby měl 2m, tak mírněji.
Případně bych upozornil prodavačky.“
2. Co bys dělal/a, kdyby jsi stál/a u pokladny za starou špatně vidící paní,
která nabídla prodavačce peněženku k vybrání potřebného obnosu,
a pokladní by paní vrátila o poměrně vysokou částku méně?
Osoba z tercie: „Já bych asi prodavačku sprdla.“
Osoba z oktávy: Nevím, asi bych to nechal běžet.“
Osoba ze 4.A.: „Seřvala bych prodavačku.“
Profesor Koláčný: „No tak to bych určitě upozornil pokladní.“
3. Co bys dělal/a, kdyby jsi stál/a u vchodu do obchodu a najednou bys slyšel/a křik “Chyťte ho! Chyťte zloděje!“
a po chvilce by kolem tebe probíhal dotyčný zloděj?
Osoba z tercie: „Ježíš. Asi bych se za ním rozběhla, že ho chytím.“
Osoba z oktávy: „Vytáhnul mobil a natočil ho.“
Osoba ze 4.A.: „Uskočila bych.“
Profesor Koláčný: „Nastavil mu stoličku.“
Jak je vidět, většina by se zachovala čestně a snažila se situace řešit. Ale kdybychom se do podobných situací opravdu dostali,
tak by se teprve vidělo, jak by kdo reagoval. Nuže a co vy? Zachovali byste se čestně a spravedlivě?
Alice Kučerová 4.A.

Pytláctví
Pytláctví, neoprávněné provozování myslivosti, lov a jiné
názvy, které znamenají to samé, porušování zákona neboli
trestný čin. Tímto tématem se zaobírali již v minulosti,
ale i dnes je to velmi ožehavý problém, kterého se asi jen
tak nezbavíme… Dobrou otázkou zůstává, co k takovému
činu lidstvo vede?!
Pytlákům jde o zisk, je to určitá vrozená náruživost, chtějí
trofej. Něco, co si budou moci hrdě vystavit ve svém
domě a ukazovat to svým stejně náruživým přátelům.

Mj. také chtějí ulovenou kořist zpeněžit. Pro někoho
nepochopitelné, pro ně samozřejmost.
Určitou a nejspíše důležitou roli u pytláků, hraje čas.
Respektive, že není doba lovu pro danou zvěř, že lovec
nebo rybář nevlastní platnou nebo žádnou licenci.
Nebo že se lovec zdržuje na nehonební půdě a právo lovit
tuto zvěř má někdo jiný. Všechny tyto faktory vedou lovce
ke spáchání trestného činu, tedy provozu pytláctví, možná
jistý druh vzrušení, adrenalinu…

Zakoupením Heuréky přispíváte na o.s. MÍSTO
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Za branami Syrakus
Zvláštním druhem pytláků jsou i samotní myslivci, což je
dosti překvapivé, vzhledem k tomu, že oni jsou tu jakoby
strážci a páni lesa. Samozřejmě nechci myslivcům křivdit
a tak uvedu věci na pravou míru. Myslivci se v mnohých
případech zaměřují na různé druhy přísně chráněných
dravců, žijících se zvířaty, která jsou objektem zájmů
myslivců. Dravci jsou pro ně konkurenti a někdy ignorují
vyhlášky o chráněných druzích. A dravce likvidují. Nejhorší
ale je, že takto myšlenkově ,,postižená’’, začíná být
většina myslivecké komunity.
Ochrana velkých šelem na našem území.
V ČR se vyskytují 3 druhy velkých šelem, které jsou u nás
chráněny podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny. Patří sem kriticky ohrožené druhy (vlk obecný
a medvěd hnědý) silně ohrožený druh (rys ostrovid).
Tato zvířata jsou také chráněni podle Bernské konvence,
která se vztahuje i na ČR, ale absurdní je, že se v ČR
nevztahuje na medvěda a vlka. Pro informaci, dále jsou
chráněni také Evropskou radou, resp. NATURA 2000 atd…
Stavy velkých šelem se nevyvíjejí příznivě, pro pytláky je
např., ulovený rys velice cennou trofejí. Ilegální lov je
pro tyto šelmy do budoucna jistým hrobem.
Jelikož právo na ochranu šelem je v praxi velice těžko
vymahatelné, jak těžké potom asi bude dokázání viny
pytlákovi?
Hnutí DUHA, motivovalo občany ČR, a v dnešní době
nabízí až 50 000Kč za informace, které povedou
k usvědčení člověka (pytláka), který střelil medvěda, vlka
či rysa. Pokud tedy o někom víte, určitě byste neměli

váhat, pokud vám nejde o spravedlnost tak aspop budete
odměněni a pytlák dopaden.
A proč bychom měli tyto šelmy chránit? Např. vlci chrání
les před přemnožením jelenů a divočáků, rys
před nadměrným počtem srnců. Takzvaná zpětná vazba
zaručuje, že se tyto šelmy nepřemnoží a svoji kořist zcela
nevyhubí. Dá se to označit za tzv. přírodní rovnováhu,
potravní řetězec.
Pytláctví jako problém sociologický
Motivace, zbytky kulturních tradic, protest, sociální
identita, etnická charakteristika aj. Spousta těchto
sociologických témat je právě spojována s pytláctvím.
Neboli, jinak řečeno, s pytlákem samotným.
V ekologii je pytláctví chápáno negativně vzhledem
ke špatnému vlivu na biodiverzitu.
Podle ankety, jejímiž respondenty byli řečtí obyvatelé
chráněné oblasti u jezera Kerkini a jejich otevřenému
názoru se došlo k následujícím tvrzením. Pytláctví není
bráno jako individuální akce či akce jednotlivce. Je to
kolektivní postoj k sociálnímu a ekonomickému úpadku
společnosti.
Převládají dva typy pytláctví: první typ jako forma
kolektivního vzdoru, druhý typ jako narušení vztahu mezi
přírodou a člověkem. Mj. mnoho dotázaných pytláků si
uvědomovalo, jakou působí škodu na přírodě a byli
ochotni přijmout opatření proti těm druhům pytláctví,
které silně poškozuje biodiverzitu.

Ze života
Vybíjení slonů v Kongu
Nejhorší zpráva za posledních 30let – v parku Okapi hrozí
slonům naprosté vyhubení. Jsou to poslední lesní stáda
v celé zemi. Pokud dojde k jejich vyhubení a zbude už jen
pár jedinců, bude složité, ne-li nemožné tyto stáda
„oživit“.
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Za branami Syrakus & Recenze
A bude-li tato populace vyhubena, zmizí více než
polovina všech slonů pralesních. Přitom je
obchodování se slonovinou podle úmluvy
zakázané. Podle zpráv bylo dopadeno cca
12 pytláků (což je jen minimum z celku),
jsou to členové státní policie a armády.
Díky činnosti pytláků a pašeráků se sloní
populace v Africe snížila z 1,2 mil. na 600,000.
A jaké je to u nás, doma?
Smutné, ale pravdivé. Naše justice se opět
ukázala chytře. Člověk, který se tři roky
soudí, Josef Konečný, alias Pytlák
století. Největší případ pytláctví za
posledních 100 let. U Konečného bylo
totiž doma nalezeno přes 1300 trofejí
v hodnotě 8mil. Kč (srny, jezevci,
jeleni, divočáci) a maso v mrazáku
v hodnotě 3 mil. Kč. Obhajoval se tím,
že to zdědil po svém otci a dědečkovi.
Že v lese střílí jen do terčů apod.
Byl zproštěn obžaloby, tedy nevinný. I přes
výpovědi svědků. Myslím, že bychom ho spíše
mohli označit jako chytráka století, jelikož
dokonale „ukecal“ soud. A maso v hodnotě tří
mil. korun, je taky nejspíš po dědečkovi, nebo
ne?
K zamyšlení
Každý živočich má na této planetě svou úlohu,
kterou splpuje. Jsou tu věci, které zastoupí pouze
on. Když se podíváme zpětně, zjistíme, že spousty
živočichů, kteří bývali dříve v počtu tisíců, dnes
zastupuje jen několik desítek a jsou na listině
ohrožených druhů
.

Zjednodušeně řečeno může za to člověk, a nikdy
tomu nebylo jinak. Naše činnost je zlikvidovala.
Teď už je pozdě na nápravy, rok od roku se
naše planeta horší a s ní jde ke dnu
i živočišná říše. Úsměvné je, že vědci
si myslí, že tuto situaci zachrání
recyklace, bio-auta, a hlavně lesy.
Na jednom konci světa vysázejí několikaakrový les a na druhém konci světa
vykácejí čtyřicetkrát tolik… Ochrapují
velryby, delfíny… Načež si na moře vypluje
ropný tanker, potopí se a ropa uniká
do moře. Spousta živočichů už není
schopná žít ve svém přirozeném
prostředí, nepřežili by. Člověk jim jejich
prostředí narušil svojí činností,
takže
uchování
biodiverzity
v původním prostředí v mnoha zemích
není už možné. Nebo například
objevy nových živočichů, nějaký
badatel najde část ostrova, kde žijí
neidentifikovatelné druhy živočichů, napíše
články. Lidé jsou fascinováni, nejdříve se tam
sjíždějí vědci a zkoumají, pak zvědaví nezkušení
„vědci“ a opět probíhá proces narušování
biodiverzity, který byl v normě, dokud tam
nevstoupil člověk. A takhle bych mohla pokračovat
donekonečna.
Je to správné myslet na naši Zemi, na živočichy,
ale takhle přemýšlet se mělo už dříve, ne až teď,
když nám “teče“ do bot. A co dál? Budou desítky
nových zákonů na ochranu přírody, na ochranu
živočichů, ale ty je stejně dostatečně neochrání.
Bude jen přibývat listin s hroženými druhy. V jistých
případech se děti v prvních třídách už budou učit např.
o vyhynulém žraloku bílém!
Aneta Prokůpková, 2.G

Líbáš jako bůh
S tebou mě baví svět? Jak se krotí krokodýli?
Jak vytrhnout velrybě stoličku? Jak dostat tatínka do
polepšovny? Tyto a mnohé další filmy má na svědomí
jedna z nejlepších českých režisérek Marie Poledpáková.
A právě nejnovějším filmovým hitem, který je právě
promítán v kinech s velkým očekáváním, je Líbáš jako bůh.
Každý je jiný a přesto se potřebují
Ve filmu exceluje spousta hereckých es. Eva Holubová,
která představuje milující ženu schopnou udělat vše pro
záchranu svého dlouholetého manželství. Kamila
Magálová hraje učitelku bydlící se svým exmanželem

a nedoufající, že je možné ve středním věku ještě zažít
lásku. Oldřich Kaiser, neboli lékař záchranné služby
s (ne)dokonalým manželstvím a nakonec Jiří Bartoška nespoutaný ,,mladý'' hřebec, který nezahodí žádnou
příležitost vedoucí k ženám. V menších avšak neméně
vrývajících se do paměti rolích diváky upoutá Roman
Vojtek, Marta Issová, Jaroslava Adámková, Nella Boudová
a další...
Láska teprv začíná
Tato komedie, ač někdy až ironická, poukazuje na
důležitost vztahů. Jak mileneckých, tak i rodinných.
Zakoupením Heuréky přispíváte na o.s. MÍSTO
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Recenze & Reportáž
Dále nebere zřetel na věk, protože život končí až smrtí
a jak se říká:,, Láska kvete v každém věku'' Takže není
překvapením, že pětasedmdesátiletá dáma si přivede
na ukázku své velké rodině svého trošku hluchého
nebo snad trošku slepého partnera…
Komedie nebo život?
Ani v tomto celovečerním filmu nesměly chybět scény
s malými dětmi v neúnosné situaci (např: malý chlapeček
pobíhající po zahradě s naraženým kýblem s barvou
na hlavě), hlášky („Na to ti se*e bílej tesák…)
v nejnepříjemnějších okamžicích (na Štědrý den
při záchranném výjezdu), nečekaný sraz všech přátel
i nepřátel, náhodné seznámení v těch nejnemožnějších
situacích( při porodu v sanitce), v nejprve se zdající

bezvýchodné situaci s vůbec nečekaným rozuzlením
a důležitý happyend, i když pro dnešní svět téměř
stoprocentně nepravděpododný. Ale ve filmu se může
stát skoro cokoliv, jak nás dnešní filmy přesvědčují, a tak
proč by tenhle dlouho nezapomenutelný film měl být
výjimkou?
Hlavně dýchat
Když si v kině plném zástupců všech věkových kategorií
všimnete, že nikomu nezůstane tvář klidná, že pár jedinců
si málem rozrazí hlavu o sedačku před sebou,
když nemůže popadnout smíchem dech, a hlavně, že i vy
sami jste napjatí, jak to vše dopadne, nemůžete říct nic
jiného. Tohle je film Marie Poledpákové - film bez zábran,
kterému je těžké najít nějaké vroubky.
Míša Dlouhá, 2.G

Metro v Robousích u Jičína! Satira regula tamtéž
s celými jedenácti písněmi. Koncertují, skládají nové
kousky a všechno si to nehorázně užívají, což je
na koncertech slyšet. Nejbližší možnost máte 4.4. 09
v lomnickém Aionu.

Foto: bandzone.cz
Marně tu sedím nad klávesnicí a přemýšlím, jak popsat
nepopsatelné. Z naprosto nepochopitelných důvodů jsem
se rozhodla psát o koncertu dvou iluzorních kapel. A to
Metra a Satiry reguly. Vše se to odehrálo 21.2.09
v Robousích u Jičína. Atmosféra byla fantastická, příjemně
společensky naladěná. Bylo něco málo po osmé hodině
večerní a všichni už natěšeni, obraceli zrak k podiu, které
připomínalo jedno veliké akvárko.
Jako první bylo na pořadu Metro, jako jedna z jičínských
„kasárenských“ kapel. Hrají tak trochu rocku, tak trochu
funky, tak trochu crossoveru, celou směsku koření grunge
s českými texty. Výsledek je ohromující – pohodová hudba
s vyšperkovanými bubny (by Roman), přesnou basou (by
Pepa), hravou kytarou (by Matěj) a melodickými vokály se
secvičenými „prdelnakopávajícími“ dvojhlasy (by Matěj
s Pepou).
Kluci se sešli v roce 2006 a spojili své hudební umění.
Od té doby dali dohromady demo Všechny krásy světa

Další banda, zase jičínská „kasárenská“, Satira regula se
představila hned po Metru. Satira je už o něco tvrdší kafe.
Jejich styl se dá poněkud špatně zařadit, nutno však
podotknout, že čerpají inspiraci od kapel jako je Deftones,
Systém of a down, Soulfly, Rege Agains the Machine, Korn
a mnoha dalších. Někdo tvrdí, že jde o nu-metal a někdo si
myslí, že hrají hardcore - co člověk, to názor. Důležitější
než zařazení je ovšem výsledek jdoucí v podobě hudby ze
zesilovačů. Čiťákovy bubny jsou úderné, sekunduje jim
Jardova vymazlená basa a melodii udávající Matyho
kytara. To vše doplpuje řevozpěvem nejvyšší osoba
kapely, Hynek. Občas se přidá i druhý Matěj (ano ten
Matěj z Metra), bývalý člen Satiry, aby se s Hynkem
doplpovali u mikrofonů. U poslechu téhle hudby nejde jen
tak sedět, nenechá člověka klidným. I ten nejlínější člověk
si začne podupávat nohou a pokyvovat hlavou,
tak dlouho, dokud ho nezačnou popadat křeče. A ti
aktivnější to nevydrží, připlíží se před podium a ponoří se
do všeobjímajícího proudu melodií .České texty jsou
osobité, svým zvláštně ironickým způsobem poetické
a protkané pavučinou satiry, ale vždy úderné. Počátky
této formace sahají až do roku 2001 a v roce 2007 vydali
album „nEMOc“. Nejbližší plánovaný koncert se uskuteční
na Jičínském Majálesu 13.6. 09.
Tak můžete zkusit vyrazit a objevovat nové a nepoznané,
vyzkoušet nevídané a prozkoumat neslyšené.
Míša Sehnalová, 3.G
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Zajímavůstky

Víte co máte jíst, před zkoušením nebo písemkou? Když máte trému?
V minulém díle Heuréky mě zaujal článek Další poruchy
příjmu potravy. V současné době je opravdu velký
problém ve stravování. Na trhu je mnoho druhů potravin,
plno reklam, které nás navádějí ke koupi různých výrobků
a člověk sám neví co si vybrat.
Když máte před písemkou nebo před
nějakou důležitou zkouškou je
potřeba se připravit nejenom
duševně. Člověk se snaží dostat
vědomosti do hlavy, ale vůbec
si neuvědomuje, že je potřeba do těla dostat i vitamíny
a minerály, které stimulují lidský organismus a mají
povzbuzující účinky.
A přitom je na to úplně jednoduchý recept, již recept
našich babiček. Dvě velmi důležité potraviny, které by
každý měl mít při sobě v ten den D. Je obyčejná tabulka
čokolády a banán.
Čokoláda je jedno z nejoblíbenějších jídel na světě.
Pro představu, čokoláda tvoří 1% stravy populace.
Čokoláda je potěšením pro naše smysly, většinou je
používána jako odměpování nebo obdarování svých
blízkých. Málo kdo ovšem ví z čeho čokoláda pochází.
Jsou to surové nepražené kakaové boby. To jsou sušená
semena plodů kakaovníku Theobroma Macao. V řečtině to
znamená pokrm bohů. Čokoláda vzniká pražením,
kapalněním, mletím a následným smícháváním s cukrem,
mléčnými prášky, tuky a jinými dodatky. Díky těmto
příměsím vzniká bohužel mnoho kalorií.

Je zejména zdrojem hořčíku. Hořčík je považován za jeden
z nejvíce nedostatkových minerálů v současné stravě.
Kakao rovněž obsahuje zanedbatelné množství kofeinu.
Stimuluje centrální nervový systém,
uvolpuje svalstvo a rozšiřuje cévy.
Dnes máme pocit, že bychom
si
měli
čokoládu
odříkat. Dle medií
vede
k nadváze,
alergiím a způsobuje akné. To vše je pravdou, pokud
jíme čokoládu s velkým přídavkem cukru, mléka a tuků.
Černá hořká čokoláda je zdravá.
Banán je protáhlé ovoce, plod banánovníku. Jeho
hmotnost se pohybuje mezi 125 a 200 g. Z této váhy
představuje asi 80% jedlou část a zbývajících 20% připadá
na kožovitou slupku. Vůně a chuť je významně ovlivněna
teplotou, při které dozrávají. Při nízkých teplotách šednou
a kazí se. Banány dodávané na trh jsou sklízené tak,
že dozrávají během dopravy.
Banány jsou dobrým zdrojem draslíku, což je minerální
látka životně důležitá pro správnou funkci svalů a nervů.
Kromě toho draslík napomáhá udržení normálního
krevního tlaku.
Syrové a sušené banány obsahují velké množství
přírodního cukru, který rychle přechází do krve. Proto celá
řada sportovců jí banány před utkáním či závodem
a někdy i během něho. Banány mají zklidpující účinky
při žaludečních potížích. Je to velmi dobrá a lehká strava.

Nejlepší cestou jak využít výživných hodnot kakaa je
konzumovat ho v té nejčistší podobě. A právě kakao
obsahuje široké spektrum minerálů a vitamínů.
Lenka Košková, kvinta

Jsou opilé dívky sexy?
Je to zajímavé. Některé dívky se domnívají, že když
v konzumaci alkoholu drží s muži krok, jsou pro ně
atraktivnější a vyhledávanější. S trochou nadsázky by se
dalo říci, že pokud vidíte dívku, která pije jako duha, snaží
se udělat dojem na nějakého chlapa. Co si o tom ale myslí
jejich protějšky? Opravdu stojí o potácející se, blábolící
a někdy zvracející družky? Muži všeobecně pijí více,
ale v současnosti je příslušnice opačného pohlaví
nebezpečně dohánějí. V médiích se množí zprávy o často

nezletilých opilých dívkách končících v nemocnici.
Podle mínění mužů by žena měla pít jen málo, aby se
dostala "do nálady", byla pro ně přátelsky nakloněná,
atraktivní a měli o ni zájem. Opilá žena je častěji vystavena
zneužití. Navíc alkoholismus u žen vede k poškození jater,
srdce, mozku, zvyšuje riziko neplodnosti i rakoviny prsu.
Už jen pro zachování určité důstojnosti, by dívky měly pít
v menším množství a s rozvahou, jinak mohou přijít o věci,
kterých si váží.
Iva Lendělová, 2.G
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Nadpřirozeno & Zajímavůstky

Poltergeist
Představíte si pod tímto pojmem nějakého hřmotícího,
rámusícího a celkově zlobivého ducha? A máte pravdu!
Současná věda sice tento jev neuznává (proto se také řadí
do oblasti psychotroniky), ale i páni vědci se mohou někdy
splést, že? Slovo poltergeist je německého původu
a označuje nějaký zvláštní jev, kdy se v lidských obydlích
ozývají nevysvětlitelné zvuky a dochází k pohybu
předmětů, jako např. přesouvání nábytku nebo tříštění
nádobí. Jistě uznáte, že to jsou velice nepříjemné situace.
Zvlášť, když nevíme, kdo je jejich původce.
V naprosté většině případů se lidé shodují, že se jim
v bytech či domech ozývaly zvuky bez zřejmé příčiny.
Často šlo o různé bušení, škrábání, klepání a někdy i silné
rány. Samozřejmě se také téměř vždy podařilo záhadné
jevy
vysvětlit
nějakým
rozumným
způsobem.
Třeba rezonancí bytu se sousedními objekty. Přesto tu ale
zůstává otázka – má v tom opravdu prsty člověk?
Zajímavostí je, že jev poltergeistu je prakticky vždy
spojován s určitou osobou a ne místem. A to osobou
v pubertálním věku. Studie totiž opravdu dokázaly,
že projevy tohoto ,,ducha“ samovolně zmizely poté,

co daný člověk dospěl.
Zárovep
se
také
prokázalo, že pokud se
napadená rodina kvůli
tomuto problému třeba
odstěhovala, poltergeist
je pronásledoval i do
jejich nového bydliště.
Nejakceptovatelnějším
vysvětlením poltergeistu
je tedy dosud neznámá
paranormální síla, která
se uvolpuje při depresích,
zlobě, bolesti, nepřátelství, špatné náladě a jiných
pocitech, které jsou pro pubescenty tak příznačné.
Puberťáci si zkrátka procházejí těžkým obdobím svého
života, a proto jsou nejvíce náchylní k různým extrémním
projevům osobnosti. Kdoví, snad můžeme v pubertě
ovládat předměty myšlenkami? Takže jestli jste se
už někdy setkali s nepořádníkem poltergeistem a on vám
doma nadělal pořádný brajgl, můžete se uklidnit.
Časem ho to omrzí…
Týna Kofránková, 2.A

Bloguješ, bloguju, blogujeme
Slovo „blog“ vzniklo složením 2 anglických slov. Web + log,
zkráceně „blog“. Slovíčko web znamená v přeneseném
významu internet. Log pochází též z anglického slova
zápis. Tudíž slovo blog znamená webový zápisník neboli
deníček.
Takový blog by měl obsahovat zápisky ze života, z akcí,
recenze na filmy či výrobky se kterými se majitel blogu
setkal. Ovšem pokud zavítáme asi na největší český
blogovací server, a to blog.cz, zjistíme, že v 99% ani jeden
blog nebude obsahovat autorskou tvorbu. Spousta článků
je převzata (ukradena) z jiných serverů nebo blogů.
Pokud např. vyberu jeden článek, jehož první větu zadám
do vyhledávače google, ihned dostanu několik dalších
„blogů“ s naprosto totožným článkem. Jedna skupina
„blogů“ ten článek považuje za svoji vlastní tvorbu, jiný
alespop uvedou zdroj na blog, ze kterého ten článek
ukradli.

Je až neuvěřitelné, kolik lidí má svůj blog a praktikuje tyto
postupy. Většina majitelů a majitelek chodí ještě
na základní školu, nicméně i středoškoláci a vysokoškoláci
mají blogy s úplně stejnou tématikou. Těmto majitelům
bych zakázal používat tlačítko ctrl+c a ctrl+v, protože
už teď je problém najít si kvalitní blog, který se dá číst,
a na který se s chutí vrátím. Přitom stačí jediné, vykašlat
se na každodenní dilema, jaký vzhled asi dneska na svůj
blog dám, stačí zapojit vlastní mysl a napsat vlastní
autorský článek. Určitě si ho potom přečte daleko více
lidí, než když publikujete 10 článků za den a ani jeden
nebude váš.
Nicméně toto je jen tlachání do větru, stejně to jeden
článek nezmění. Bohužel i nadále budou tyto „rádoby
blogy“ spamovat internet, a nikdo s tím nic neudělá.

Vašek Boch, septima
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Pod záštitou boha Apollóna & Kdesi v čase

Kontejnerová seznamka
(Vítězný text celostátní literární soutěže "Kam s ním? aneb Jak to bylo u nás doma")
„Au! Nemačkej se tak na mně!“
“Já bych rád, ale nejde to, z vrchu se na mě tlačí další
spotřebiče. A kdo vlastně jsi? Taková štíhlá a lesklá kráska.
Dovol, abych se představil, jsem magněťák Ernee.”
“Krásná? Taková lichotka, to mě rozhžavuje do červena.
Já jsem kulma na vlasy Auldrey. A jak ses sem vlastně
dostal???“
„Já? Mno, to je jednoduchý, nahradil mě novej, lepší
model. Já byl první magneťák z tuzexu, kterýho si Jirka
přitáhl domů. Tehdá na mě pěkně dlouho šetřil a nebylo
vůbec jednoduchý mně sehnat. A hned první věc, kterou
jsem kdy slyšel byli The Kinks, opravdu bezva music,
dodnes si je pamatuju. Jestli chceš, něco ti zazpívám.“
„Jé, to bych byla poctěna, Ernee.“
„Tak fajn, poslouchej, kotě:
Yeah, you really got me
now,
You got me, so
I can´t sleep at
night…..“
„Wow! To je bezva! Nádhera! Ještě nikdy jsem nic
takového neslyšela. Já byla skoro celý život v koupelně.
Tam se nikdy hudba nehrála. Dáša, moje majitelka, si díky
mě upravovala vlasy, aby byla krásná. A hezká byla,
protože se do ní zakoukal nějakej týpek a pak se vzali.
Nějak jsem se porouchala, DášiN manžel mě zkusil opravit
a povedlo se mu to. Ale Dáša si stejnak místo mě pořídila
novej kulmofén, ale na mě nezanevřela. Nevyhodila mě
a schovala mě do skříně v ložnici. Tam jsem takovýhle
písničky taky nikdy neslyšela. Pak se jednoho dne otevřely
dvířka a na světlo světa mě vytáhla mladá holka. Zatáhla
mě do koupelny, zapojila do elektriky a já zase cítila, jaké
to je být rozehřátá. A pak si začala upravovat vlasy, asi se
jí to líbilo, protože mě začala používat čím dál tím častěji.“

„Heh, a jak je teda možný, že jsi tady, v kontejneru, když
tě ta holka používala?“
„No, protože už nejsem nejmladší, pamatuješ, byla jsem
opravovaná a abych se rozehřála, spotřebovala jsem víc
elektriky, a ta je teď moc drahá. Navíc, ten můj kovový
lesk, pro vlasy to není moc zdravé, mohla bych je spálit.
A tak se stalo, že k Vánocům dostala ta holka novou kulmu
s keramickým hrotem a regulátorem tepla, taky novej
a vychytanej model.
„A to tě jen tak vyhodila?“
„Ne, ne. Vzala mě s sebou do školy. A vyhodila do tohohle
kontejneru na drobné elektrozařízení, stejně jako někdo
vyhodil tebe. Ona je do takovejhle věcí děsně zažraná,
nikdy by mě do popelnice nedala, všechny věci u sebe
doma třídí a mě taky vytřídila. Prý mě zužitkují a bude
ze mě něco nového. Sice neví co, ani já to nevím, ale něco
prý ano.“
„Aha, takže vlastně máme štěstí, že jsme skončili tady a ne
někde na skládce, co? Takhle ze mě může být zase novej
model a The Kinks si budu moc pouštět třeba na cédéčku
a ne na těhle starejch páskách, co?“
„Mno jasně, Ernee. Ty, Ernee, víš, že jsi vlastně děsně
fajn?“
„Téda, kočko, ty víš jak chlapoj polechtat ego, co?“
„Nemohl by jsi mě tu písničku naučit, strašně se mi líbí,
pak bychom si jí mohli zpívat společně, co ty na to?“
„Pro tebe cokoliv, krásko. Tak poslouchej a zkus to se
mnou.“
„Yeah, you really got me now,
You got me, so
I can´t sleep at night….“

Michaela Sehnalová, 3.G

Kdesi v čase – část třetí
Dalšího dne jsem se rozhodl. Navážu s ním znovu kontakt,
než bude pozdě pro nás pro oba. Než se však z myšlenky
stal čin, mrazivé ticho vedlejší kajuty prořízl strašlivý,
dechberoucí řev. Vykřikl jsem: „Alexeji…!“
Z mých úst se neozvala ani hláska a mě bylo jasné, že jsem
podchlazením o hlasivky přišel. Nevím, jestli to bylo
zděšení nebo náhlý strach o přítele v nouzi, ale dalo mi to

nenadálou sílu a odvahu. Vlilo do mých ztuhlých žil novou
energii a já se odtrhl od podlahy, již pokryté tenkým
ledem, který se po sedm dní tvořil odkapáváním vody
z prasklého potrubí nade mnou. Chvíli jsem svému skutku
nemohl uvěřit, byl jsem konečně volný a vše se zdálo
v pořádku. Vířivě rozprouděná krev v (ještě před chvílí)
pomalu odumírajícím oběhu, mi ale obratem dala vědět,
že všechno není tak, jak by mělo být, a řezavá bolest
Zakoupením Heuréky přispíváte na o.s. MÍSTO
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Kdesi v čase & Je to NORMAlni
v levé ruce tu strašnou skutečnost jen dokazovala.
Chyběly mi dva prsty, stále vězící v zatuhlé kře. Prsteníček
a prostředníček, toporně, komicky trčící přesně tam,
kam jsem je před týdnem položil, když ještě plynule
přecházely v celou ruku a nyní mi budou nadosmrti
připomínat, co všechno už nemůžu levou rukou dělat.
Pomalu jsem couval. Bez hlesu. V očích slzy, měnící se,
skoro za pohybu po tváři, v ledové krůpěje. Ztuhlý stále
ještě doznívající ozvěnou Alexeiova mohutného hlasu
a omámen bolestí svého zmrzlého těla, stál jsem sám
uprostřed kajuty, neschopen jakéhokoli koordinovaného
pohybu. Navíc na partiích, které byly déle, jak týden
přitisklé k ledové podlaze mi teď chybělo oblečení,
místy i s povrchovou kůží.
Na Alexeiově tíživé situaci, (jak napovídal onen skřek),
to ale zhola nic neměnilo… Rozhlížel jsem se po malé
místnosti jako bych ji viděl poprvé a můj rozostřený
pohled kolísal mezi dveřmi a pohotovostní schránkou
visící na protější zdi.

Když vtom se to ozvalo znovu, tentokrát mnohem
intenzivněji. Čvachtavé kroky se po zatopené chodbě
přibližovaly k nám….
Mohl to být kdokoli, docela kdokoli a mojí jedinou snahou
se stalo přejít tu bezmála čtyřmetrovou místnost dříve,
než onen neznámý padesátimetrovou chodbu spojující
halu s kajutami pro výzkumný personál a dostat se ke své
zbrani. Nesnadný úkol pro na kost promrzlé nohy,
které ne a ne se podřídit mojí vůli. Kroky se blížily a moje
šance na úspěch se zmenšovala každou vteřinou, až jsem
cítil, že se zastavily přímo před mými dveřmi. Znáte ten
divný pocit, že o vás ví ještě někdo jiný. Jako pštros
s hlavou v písku. Ale stejně moc dobře víte, že nejste
neviditelní. Po čele mi stékal studený pot, ruce (téměř
chromé) snažící se naslepo nahmatat otvírání přimrzlé
skřípky. Chladný kouř stoupající od pusy v naprostém
tichu. Nyní mi zbývalo jen bezmocně čekat a vyděšeně
přihlížet, jak ony ocelové dveře skřípají a prohýbají se pod
tlakem síly cizince. Přesně ty samé dveře, se kterými jsme
nehnuli od té chvíle, co se za námi zavřely nadobro.
Pokračování příště…
LuFa**, 1.G

Je to NORMAlní?!, Díl 2.: Hlad je náš osud
Láďa(17) a jeho kamarádi Jonáš(17), Vali(15), Pavlína(16), Jonášova sestra Anča(12)
a Láďův mladší bratr Tadeáš(11) odjíždějí ze svého výletu do Prahy. Vlak jim ovšem ujede před nosem...
Další vlak jel až za dvě hodiny. Nakonec to nikomu ani moc
nevadilo a Tadeášovi už vůbec. S Ančou skákali kolem
staré nádražní lampy a křičeli: ,,Pojedem až zejtra!
Pojedem až zejtra!“ A k tomu přidávali dobrodružné
nápady, jak stráví noc v Praze, z nichž přespání v Tescu,
byl z těch rozumných. Jediný já jsem měl z toho našeho
prodlouženého výletu trochu vrásky. Rodiče už byli takoví.
Předpokládali, že když mi odloží bratra do opatrování
v určitou hodinu a v určitém stavu, také ho v určený čas
a v pořádku opět shledají. Mé námitky na nedobrovolné
opatrování jsou zbytečné a tátův výraz: „Buď rád,
že někam jedeš, taky bys moh sedět doma na zadku!“
to jen dosvědčuje. Můj telefonní rozhovor s mámou,
dopadl přesně dle mého tušení: ,,To si snad děláš srandu?
Takhle pozdě?! Můžeš mi říct po kom jsi tak
nezodpovědný? Co chudák Tadíček? Je mu zima? Určitě
má hlad! Koukej se o něj postarat!“) Kdyby teď máma
viděla toho “chudáka“ Tadíčka, jak skáče radostí
z naplánované noci na vysočanském nádraží, změnila by
svůj nejen výchovný názor. Ale v jednom měla pravdu.
Hlad máme. Mohli bychom někde najít obchod. Sdělil
jsem tento nápad ostatním. Setkal se s velkým ohlasem.
Při cestě z vysočanského nádraží, měl každý z nás v hlavě
krátkodobý cíl. Zkráceně: vanilkové věnečky, paprikové
Heuréka, 2. NEJ středoškolský časopis

brambůrky, 2 balení rumových perníčků (Původně si chtěli
Anča s Tadeášem koupit rum, aby zapadli mezi
bezdomovce, ale po mém všeříkajícím pohledu se
nakonec spokojili s rumovými perníčky), 5 čabajek a jednu
colu light. S těmito představami ideálního nákupu jsme
sešli dolů z kopce, minuli řady opravených činžáků,
až jsme stanuli před budovou, která měla na nějakou
dobu ovlivnit naše životy.
Stáli jsem před docela obyčejným
menším
supermarketem s velkým bílým nápisem NORMA. Nikdo
z nás takový obchod neznal. Prohlíželi jsme si výlohy.
Najednou se před námi otevřely velké skleněné dveře
a my jsme jimi pobídnuti, vkročili dovnitř. Jak se
dveře za námi zavřely,
do vzduchu se vznesly
desítky rozvířených bílých
účtenek, které nám
padaly do tváří a též
k
nohám.
Když
všechny
dopadly
zpátky na zem,
rozprostřela
se
kolem nás černá

Je to NORMAlni & Pod záštitou boha Apollóna
tma. No dobře nebyla černá, ale bylo tu až trochu moc
šero na supermarket. Pavlína si v první okamžik myslela,
že je v obchodě inventura. Tak si vysvětlila tu hromadu
účtenek a šero. Ale po důkladnějším pohledu jsme zjistili,
že tomu tak není. Několik lidí lhostejně projíždějících
vozíkem po obchodě a zavalitá prodavačka za kasou nás
přesvědčili, že dnes je otevřeno. A že na nás ta na první
pohled nerudná prodavačka otočila svoji odrostlou
a mastnou blonďatou kštici a upřeně nás pozoruje
malýma zapadlýma očima. V tu chvíli se do nás zabodly
pohledy lhostejných lidí od nákupních vozíků.
Pak se najednou jakoby probrali z transu a v klidu
pokračovali v nákupu.
První vydechl Jonáš a podíval se po nás, co my na to.
Odpověděl jsem mu zvednutým obočím a vzal jsem si

nákupní košík. Ostatní udělali totéž a křečovitě ho držíc,
vydali jsme se pro věnečky, paprikové brambůrky, 2 balení
rumových perníčků, 5 čabajek a lehkou colu. Procházeli
jsme úzkou uličkou plnou poloprázdných regálů
s roztodivným zbožím. Vali marně se rozhlížející po svých
5 čabajkách, začal být nervózní. Při společném pátrání
po našich potravinách jsme si všimli podezřelého chlapíka,
opírajícího se o psí konzervy, který nás nenápadně
po očku pozoroval. Nejdříve jsme se ohlíželi, jestli třeba
nemáme díru na kalhotech. Pája si zas nervózně
upravovala culík v odrazu sklenice s okurkami domnívaje
se, že je rozcuchaná. Zahnuli jsme proto radši do druhé
uličky, abychom unikli těm slídícím očím. Zrovna, když
jsme se probírali krabicí s nugátovými sušenkami, Anča se
otočila a ztuhla. Vedle nich stál jejich pozorovatel opřený
o nakládaný hrášek.
Tereza Černá, 4.A

Nevěříte? Věřte!
Jednoho letního večera, když jsem byla s rodiči
na chalupě, jsem seděla v domě na schodech, které vedly
do druhého patra. Zrovna jsem se dost nudila a tak jsem si
to tam tak různě všelijak prohlížela, když tu najednou jsem
v patře zahlédla nějakou postavu. Tak jsem zavolala:
,,Mamííí? Tatíí?“ Oba se však ozvali z kuchyně, která je
v přízemí. Řekla jsem si, že se mi asi něco zdálo a šla jsem
za nimi. Asi za hodinu od této události jsem šla na záchod
a v předsíni jsem zahlédla znovu nějakou osobu,
ale tentokrát se na mě dívala… Byl to muž a byl strašně
podobný našemu sousedovi. Promnula jsem si oči a on už
tam nebyl. Snažila jsem se přesvědčit, že i tohle se mi jen
zdálo, ale tentokrát jsem věděla, že to byla pravda!
Tentokrát už jsem to mamce řekla, ale ta mi povídala,
že souseda viděla ráno na zahrádce a že nikam z domu
nešel, a tady, že ho ani ona ani taťka neviděli, že se mi to
určitě jen zdálo.
Já jsem si ale byla jistá, že tu opravdu byl. Nakonec jsem
šla do svého pokoje, lehla jsem si na postel a přemýšlela,
co se to vlastně děje. Když tu najednou se otevřely dveře.
Vstala jsem, abych je zavřela, ale znovu jsem uviděla onu
osobu (nyní jsem si už byla 100%
jistá, že se jedná o našeho souseda).
Díval se na mě takovým pohledem
plným strachu. Leknutím jsem
zabouchla dveře a uskočila od nich.
Asi tak 20 vteřin jsem přemýšlela,
co mám dělat, ale nakonec jsem
rozrazila dveře a utíkala dolů za
našima. Znovu jsem to mamče říkala,
ale ona mi stále tvrdila, že to není

možné, že kdyby tu někdo byl, že by si ho určitě všimla.
Ale že prý pro klid mojí duše se za ním dojde podívat a
zeptat se ho, jestli tu náhodou nebyl a jestli něco třeba
nepotřeboval. Řekla jsem mamce, že půjdu s ní a že se
pana Novotného (tak se náš pan soused jmenoval) zeptám
sama. Přišly jsme k jeho baráčku a zazvonily jsme. Zvonily
jsme asi ještě třikrát, ale když stále nikdo nepřišel otevřít,
vzaly jsme za kliku a vešly dovnitř. Mamča říkala, že musí
být určitě doma, že ho neviděla odtamtud odcházet. Jen
co jsme vešly do předsíně ucítily jsme silný zápach plynu.
Mamina ihned běžela do kuchyně a tam našla pana
Novotného ležet na zemi. Samozřejmě z trouby unikal
plyn a pan Novotný si toho všiml až pozdě, kdy už se toho
nadýchal moc a upadl do bezvědomí. Zavolaly jsme
záchranku a našeho souseda odvezli do nemocnice.
Naštěstí se jim ho podařilo ještě zachránit.
Druhý den jsme se na něj jeli i s taťkou podívat. Moc nám
děkoval, za záchranu života a ptal se nás, jak to že jsme
za ním přišly a našly ho tam. Já jsem mu převyprávěla celý
příběh a on se jen zamyslel a řekl, že když byl v tom
bezvědomí, tak se mu zdálo, že je u nás doma a prochází
se nám po domě. Všichni jsme z toho byli dost vyjukaní,
ale nakonec jsme se shodli, že ať to bylo jak chtělo, hlavní
je, že jsme včas pana Novotného našly a dokázaly ho
zachránit!
Myslím si, že kdybych neměla tu ,, představu “ o tom, že
je pan Novotný v naší chalupě, mohlo dojít i k tomu
nejhoršímu. A Asi se nikdy nedozvím, jak to doopravdy
bylo a koho, nebo co jsem to vlastně viděla.
Zuzka Váňová, 2A
Zakoupením Heuréky přispíváte na o.s. MÍSTO
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Téma

Dáme dneska backjump nebo wholecar?
„Hej, viděls ten novej backjump? To je třída, to nemoh dělat žádnej toy, spíš bych
to tipla na pákýho mega hustýho writera bo spíš crew.“
„To jo, ale museli mít dobrýho bachaře, protože to neni žádnej throw-up, je to
luxusní piece, fakt to checkuju. Takový guru bych potřeboval!“
„Ok, tak vem needly a fatcapy a jdem trénovat, napřed třeba tagy......“
„A nešlo by zkusit napodobit tenhle piece?“
„Zapomep kámo, nejsem žádnej Xeroxboy!“
Tak nějak takhle si asi představuji rozhovor dvou writerů, „grafiťáků“, nebo
sprejerů, jestli chcete.....Prostě tímto uměním (vandalismem) přímo žijí!
Ale abych začala od začátku...... Název graffiti pochází
z řeckého slova „sgrafito“ = psát. A první za první graffiti
můžeme považovat již „čmáranice“ na zdech hrobek nebo
trosek jako jsou římské katakomby nebo v Pompejích.
Ale novodobé graffiti se začalo rozvíjet až v 60. letech
ve Filadelfii a v Paříži, v období sociálních nepokojů.
Ale teprve počátkem 70. let se díky mladíkovi z New Yorku
začalo šířit po celém světě. „Pouhý“ doručovatel
přezdívaný Taki se při práci nudil, a tak začal psát na zdi
tagy TAKI 183 (183. byla ulice, na které bydlel) jako reakci
na tagy JULIO 204, které spatřil při jedné z pochůzek
na 204. ulici. Když s ním pak otiskli rozhovor v listu The
New York Times, graffiti se začalo šířit do celého světa.
Dnes ho napodobují miliony lidí ze všech koutů planety.
Jsou sice různé alternativní metody, jako třeba graffiti
z plastu, provázků, polystyrénu, či jen promítané na zdi,
ale ani tato technika nepřekročila stín tagů na zdech,
pomocí sprejů, které writeři stále zdokonalují.
Lidé se vlastně dělí na dvě skupiny podle pohledu na věc.
Jedni si myslí, že to je pouhý vandalismus, ničení majetku,
bezcílné čmárání. A ti ostatní tomu fandí, považují to
za samostatný druh umění, vidí kreativitu, fantazii
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a preciznost některých writerů.
Graffiti je vlastně vyjádření sama sebe pomocí sprejových
barev. Někdo tak projevuje své postoje, politické názory
nebo si označuje “své teritorium“. Graffiti je také bráno
jako součást hip-hopové kultury, kde nejde jen o hudbu,
ale celkově o životní styl.
Určitě nejde přehlédnout zničené soupravy vlaků či celé
bloky domů, počmárané nesmyslnými ideologickými
nápisy, osobními urážkami nebo jen neumělými skeči.
Když to ale někdo umí pořádně a „čmárá“ jen na speciálně
vyhrazené plochy, je to něco jiného. Vzniká stále více
soutěží a prezentačních akcí, výstav a vernisáží, ti nejlepší
sprejeři jsou bráni jako umělci a používají své dovednosti
i pro komerční účely.
Ať už má člověk názor jakýkoliv, realita je taková, že je
graffiti, v různých podobách, všude kolem nás a spíš než
se ho pokoušet vymýtit by se měl poskytovat větší prostor
pro skutečné umělce a zárovep tvrději trestat přistižené
jedince, ničící cizí majetek. Obojí si to zaslouží!

Mája Tumová, 3.G

Rozhovor

Rozhovor s Uttamem Baniyaou
Vážený Nepálec vlastnící trekkingovou společnost, Uttam, se věnuje charitě
a stal se naším dobrým přítelem. S rodinou žije ve středu Kathmandu
a velmi dobře se zná s ředitelem nepálské školy, s Badrim. Jako jediný
z našich nepálských hostitelů vlastní internet a byl velice rád, když jsem ho
oslovil a poprosil o krátký rozhovor…
Mohl bys nejprve popsat, jak se žije v Nepálu? Jaké jsou
klady a zápory?
Co se týče klimatu, tak je Nepál velmi dobré místo
pro život a pěstování plodin, jako je rýže a kukuřice.
Bohužel, politická situace je velice špatná a díky tomu je
Nepál jedním z nejhorších míst na světě. Životní standart
je tu velice nízký. Jako v každé zemi jsou zde bohatí,
ale převážná většina žije v chudobě. Hlavně v Kathmandu
můžeš vidět velké sociální rozdíly. Mnoho lidí se sem
stěhuje z hor a vesnicí a myslí si, že se zde budou mít lépe.
Jen ale malá část z nich se prosadí. Zkrátka některé věci
máme dobré a některé špatné...
Je Nepál vhodné místo pro výchovu dětí?
Pokud dáš děti do soukromé školy, tak je to dobré. Musíš
ale na to mít peníze. Já mám to štěstí, že to mohu svým
dětem dopřát. Státní školy jsou mnohem horším místem
pro vzdělání. Sám dobře víš, že Nepál je chudá země, více
než 50 % lidí neumí číst a 90 % obyvatel pracuje
v zemědělství. Netrpíme tolik civilizačními chorobami jako
v jiných zemích, ale na druhou stranu naše zdravotnictví je
na velmi nízké úrovni.
Mohl by si prosím něco říci o tvé nadaci Himalay Helping
Hand?
Jak už jsem několikrát řekl, tak Nepál je velice chudá
země. Cílem mé nadace je pomoci právě těm nejchudším
dětem, aby měly možnost a finance na vzdělání. Je to
velmi obtížné poslání, ale naštěstí je mezi námi mnoho
lidí, kteří chtějí přispět a pomoci. Velké množství dětí musí
pracovat na poli a starat se o dobytek. Na vzdělání není
mnoho času, a proto se snažíme najít východisko.
Významně také pomáháme dětem bez domova. Byl bych
nesmírně šťastný, kdyby ses pokusil sehnat nějaké
Uttam, Badri, Sachin
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Foto: Filip Simon
prostředky z tvé komunity. Pro více informací si prosím
najdi naši internetovou stránku: www.hhhnepal.org.
Co se ti líbí na tvé zemi?
Mám strašně rád nepálskou kulturu. Víš, Nepál je
multikulturní, je tady více než sto jazyků a přes sto kultur.
Například Šerpové mají svůj vlastní jazyk, kulturu a právě
teď slaví Nový rok. Rád si představuji, že Nepál je jednou
velkou zahradou, plnou kultur a jazyků. Tohle se mi
na Nepálu opravdu líbí, respektuji jiné kultury a rád se
s nimi seznamuji.
Co se ti naopak na Nepálu nelíbí?
Jednoznačně politická situace.
Jaká vlastnost se ti na Nepálcích líbí a naopak co nemáš
rád?
Nepálci jsou velice laskaví a přátelští lidé. Sám si se o tom
přesvědčil. Jedna z mála věcí, která se mi ale příčí, je, že
v některých oblastech Himalájí jsou rodiny, kde třeba až
čtyři muži žijí s jednou ženou a mají spolu sex. Chovají se
spíše jako zvířata než lidé. Víš, tohle já nikdy nepochopím
a hnusí se mi to.
Myslíš si, že můžeš v Nepálu žít hodnotný a svobodný
život?
Ano, pokud dobře podnikáš a jsi flexibilní a šikovný. Proč
bys nemohl žít spokojeně? Je jasné, že proto musíš udělat
maximum a tvrdě pracovat. V Nepálu je to ale hodně
těžké, protože spousta lidí nemá příležitost. Od svržení
krále žiji svobodněji a své vládě důvěřuji, i když mám jisté
pochybnosti.
Změnil by si něco na politickém systému země?
Nedávno maoisté ovládli parlament a král byl svržen.
Skončila monarchie a to je pro nepálský lid velmi dobré.
Zásadní změna nyní není nutná. Byl bych ale rád, kdyby
převahu v parlamentu získala demokratická strana.

Foto: Sopa Zlatníková

Jak se žilo v období monarchie?
Za krále to bylo velice špatné, představ si, že před pár lety
Zakoupením Heuréky přispíváte na o.s. MÍSTO
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Rozhovor
bylo běžné, že do vesnice přišla armáda a zabavila část
majetku a úrody vesničanů. Kdo se vzepřel, byl zbit
nebo uvězněn. Neměli jsme svobodu, základní lidská
práva a naši zemi vedl panovník, který pro rozvoj Nepálu
neudělal skoro nic. Proto velká část Nepálců slavila jeho
pád a vznik federativní republiky.

Nechme je mluvit o jejich náboženství a kultuře. Mají svou
zemi, ale nemohou ze strachu z útlaku otevřeně
promluvit. Mělo by ses s tím něco udělat, a kde jinde by
měli hledat pomoc než ve vyspělých státech…
Chtěl bys s rodinou opustit Nepál a usadit se v zahraničí?
Ne, rád bych zůstal v Kathmandu a pokračoval v podnikání
a výchově svých dětí.

Kterou cestou by měl v budoucnu podle tebe Nepál
směřovat?
Byl jsi někdy v Evropě nebo Americe?
Myslím si, že pokud půjde vláda správnou cestou, budou
Ano, byl jsem jak v Evropě, tak v Americe. Pracoval jsem
nadcházející léta slibná. Nepál by se měl více otevřít světu,
pár let v Německu. Pamatuješ přeci, jak jsem ti ukazoval
profitovat z turismu a celému světu ukázat své přírodní
řidičský průkaz, který jsem používal v Evropě.
bohatství jako jsou národní parky a Himaláje. Naše kultura
Lidská práva jsou tam na mnohem vyšší
má také co nabídnout. Neměli bychom tím ale ztratit
úrovni než v Nepálu. Lidé se tam ale
svou suverenitu a jedinečnost.
Badri, Pavel Matějovský, Jan Suk, Uttam
neustále za něčím ženou a pořád
Mohl by si prosím
někam spěchají. To tady moc
okomentovat současnou
nevidíš.
situaci v Tibetu?
Jaké je tvé životní přání?
Tibet by měl být jednoznačně
Mým největším přáním je světový
svobodný. Nelíbí se mi tlak,
mír. Aby byli lidé šťastní a měli stále
který Čína vyvíjí, a jsem rád, že
úsměv na tváři.
se mnoho států za Tibet
Kde je mír, tam je život. Kde je
postavilo. Jsem hrdý, že Nepál
život, tam je štěstí, a kde je štěstí,
už dlouhou dobu nabízí
Foto:
Filip
Simon
tam je láska a humor.
emigrantům z Tibetu azyl. Můj
dobrý přítel, který žil nedaleko Lhasy
Ted už méně vážně. Uttame, chutná ti Coca-Colla?
a před 14 lety odešel z Tibetu a nyní žije v Kathmandu mi
Ani moc ne. Raději si dám čerstvé mléko.
vyprávěl, že v té době, kdy zemi opustil, nebyl v jeho
vesnici žádný autobus, žádné auto a žilo se velice těžce.
Bylo mi potěšením odpovědět na Tvé otázky a věřím,
Dnes je na tom Tibet ekonomicky lépe a vděčí především
že budeme nadále spolu spolupracovat. Vyřiď mé
Číně. Tibeťané však šťastní nejsou, protože ztratili svou
pozdravy. Namaste.
svobodu a suverenitu. Osobně si myslím, že svoboda je
nejdůležitější. Pomozme tedy Tibetu ji vybojovat.

Filip Simon, septima
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