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Luštěniny Úvodník
Luštěniny Skoro aktuality

Ondřej Semerák

rebakce

Ondřej Senierák
Nejsem vůbec pesimista, jen někdy

vidím Věci příliš realisticky a mám rád

ironii. Nemám rád programování, baroko a
lidi píšící pod pseudonymem. V poslední
době si ničím nerv‘, a zdraví v blízkosti

Oken, a ‘sledkvjsou pak patrné..

Název toholo “plátku‘ v,nikl čirou

náhodou v Ústí nad Labem, to když jsme

kolegou vymýšleíi co nejnemožnější název.

Pozdčji se k tomu přidal i vcelku logický
slogan, a Luštěnin3 byly na světa Jinak

doufám, že se ‘ám Lušlěniny zalíbí, i když
by to ně‘o H I ězo‘inačiho než slart

Lukáš Pavlík
Člověk. Jsem prostě člověk. Nčkleři

lidé tvrdí, že se narodili, ale já si na své
narozeni nějak nevzpomínám. Možnost
svého narození připouštím, to ano, ale - no,
nechme toho, Z prosté člověčí
nenormálnosti rád říkám lidem do očí
pravdu o tom, co si o nich myslím. Chcete -

Ii si poslechnout cosi o mně, pak se
zaposlouchejte do nastalého ticha. A to jsem
já Snad proto ticho, či pro tu první možnost
jsem tady v záhonu Luštěnin. Pozn právě
jsme zaseli.

Druhý divadelní festival v Ústi nad

Labem probíhal ve dnech 18. - 23. dubna.

Zůčastnilo se ho 22 souborů, které

dohromady předvedly 32 ber. Toje přesně o

8 souborů a 12 ber vice než v

předchozím, prvním ročníku.

Hlavním organizátorem festivalu

bylo opět soukromé gymnázium

SCHOLA LUDUS Ústi nad
Labem.

Náš soubor dora:,! do
Ústí vlakem, v neděli 1?. dubna
Po našem výstupu z vlaku začalo pršet, a tak
jsme se v dešti vydali za našimi průvodci,
obtěžkáni zavazadly a rekv,nta,ni.

Všechny hostující soubory byly
ubytovány v “komfortních“ ubytovnách.

roztroušených po městě a okolí, některé

pňmo v budově školy SCHOLA LtJDIJS.

Nu první ubyrovně zjisiili, že o nás

nemají žádné záznamy a vyhnali nás zpět do

Dit SOUŠ

jsme se konečně vyložili, abychom mohli
dorazit včas na zahájení festivalu. Na
ubytovně zůstali Dušana Lukáš.

Všechna soutěbií představení

;o se hrála v Corsu (betonový
komplex, zahrnující tři

divadelní sály a jídelnu).

Zahájeni proběhlo v neděli 17.

dubna v prostorách domu
kultury.

Kvůli problémům s
ubytováním jsme nestihli včas dorazit na
zahájenifestivalu, takže po našem příchodu

byl již v sále klid a čekalo se na vystoupen!

jedné taneční skupiny.Poté následovala
diskotéka, která trvala dlouho do noci. V

půl jedenácté se náš soubor vydal zpět no
ubytovnza Tím pro nás skončil první den v
Ústi nad Labem.

Druhý divadeW festival

/O

Vetřelec je mrtev,
ať žijou Luštěniny !!

(A všechny jiné věci, které hýbou naší zažívací a nervovou soustavou)

Čočka Hrách :1

Tak to jsme m,

O

C O SO dsri‘ MiQ Lrri
11—13% 4qs4

deště. Po nalezení náhradního ubytováni
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Soukromé gymnázium ALTIS Praha
- Vvšetto‘ar: ztrát‘ řidni kn:hy

Soukromé dívčí lyceum Velké lloštice
- Obrázky z děJin

(;vninázium Fr. Křižíka Plzeň
- Divad,o pjcs.e -

- Motýli

- Něco z Kámásutn- aneb jak na to
- Opilcovo dítě

PORG Praha
- Paměti Vitusc Multiplexe
- Poslednich pět minut pana Trubky

Soukromá podnikatelská škola Kladno
-8 a 1ĺ2 Gastona

Soukromá střední škola 3%. Komenského
Praha
- Ženitba
-Jak vidím svát

Střetlní u niělccká škola lrýdlarit

- Žákovská poesie
- Bany

StAtní gymnázium “Jateční“ Ústí nad
Labem

Kadíš za Nacmi Ginsbergovou

Gymnázium J. Seiferta Praha
— Břetislav a Jitka
- Magdalena

Gymnázium Schola ludus Ústí nad
Labem

- Teda Petře jako sorrv
- Dobytí severního pólo

Podještědské g‘ nnázium Liberec
- Stopa
- Zrcadlo

Junior College Laros Ostrava

- V sadu ideji

Bohemia Regia Praha

-Dům na zbouráni

Gymnázium Jana Palacha Praha
- Klyka

České reilné gymnázium
Budějovice

- Dobré rady

Soukromé gymnázium Havířov

- Černě světlo
- Oksforl
- Vra - hle

Soukromá mistrovská škola uměleckého
designu Praha
- Veselé halucinace

Moravské gymnázium Olomouc

- O třech sestrách

Rodiná škola Olomouc

- Proč se lidi nemají rádi
- Den v rodině

Biskupské gymnázium České Budějovice
- Velikonočni příběh

- Tři bibilické příběhy

Gymnázium “Pod Vyšehradem“ Praha
- Tři sestry ajeden prsten

Dav

Dav,
dav lidu,

dav lidu váhavě vykročí,
nepatrným krůčkem vpřed,

někdo si zapláče,
někdo se zasměje,

a kapky krve
na silnici,

z dětských dlani,
stereotypem životů,

vrací se stále
s každým vykročením

stále a stále zpět
ironickým úšklebkem

procházi láska manželská
dav,

dav lidu,
dav lidu váhavě

nepatrným krůčkem vpřed
zašlape svou existenci
do podlahy prázdna..

Houpaci koně

Houpací koně
v cvalu,

podivný výraz
jejich skleněných oči

a hudba zní,
a spi,

tvé unavené oči,
bezduché chorály

Jidského davu
a bezčasi krve

za stfelby do lidí
a spí,

tvé unavené oči,
překryty sametem řas,
a oblaka nočního nebe

překrývajíc měsíc,
nekryjí uprchlíky,

nekryji vrahy,
jen salva zaduní
na kapkách krve

úsměv se zaskvěje
pro jiné bolestí
zlomená stébla

prstů lidských dlani,
potichu řeknou

jsou
jsme

houpací koně
v cvalu

na útěku

Seznam škol ajirni představených her j Lušténiny Poesie

Lukáš Pavlík

České

fl O

O O
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Luštěniny Dif souš
Ondřej Scrnerák

Chodba
Chodba.
Chodoa. Bitä siě‘iy, a po slranách dvě řady dvéří. Napravo a nalevo, na dveřích čista. Ze stropu visí
bflé koulčRy osvět:eni, V r,eplastickém šeru chcchy připominlci spíše hodiny. které jsou k vám
obráce‘y vždy c,fernikern zády. Schody. daiši dioa, další tady dyeři a další schody. Prosldené
dvee. Za ‘tri opět sdiody a za iimi nějaká chodta.
Zpět, takhle by to dál nešlo...
Vrátnice ve které sedí člověk. Asi něco chce. Je to poznat z výrazu v jeho očlch, ais nic neříká.
Možná chce klíče. Anebo také ne, protože nic neříká. Nic nedostane. Dveře vedoucí ven a opět
schody. Závan podivné vúně. Dostávám chul‘ na smaženě brambory. Je cílit vůni brambor nebo
spáleného tuku, na kterém se smažily. Další vůně dostává konkrétnější podobu - mýdlo. Za chvilku
přichází okurkový salát a zubní pasta. Připadám si jako V kuchyni, ale brzy mě napadá, že takovýhle
kuchař by po:ebcval nejspíše psychiatrické vyšetření. Z kanálů stoupá pára. Táké má svou
speCitckD. vČ.r.i.
Přecházím několikery koleje. Podivná perspektiva dvou kovových přímek se ztrácí v mlze.
Přechod. ‘sE p‘o chodce. Auta zrovna mají červenou, chodd také. Po chvilce blíloie zelená autům,
chodcům pochopitelně ne. Automobily defilují přede mnou a jejich obrysy mizi v mlze. Po chvilce
blikne červená. Jenom autům, chodci ji mají stále, pochopitélné. Mačkám zeleně tlačítko na sloupku.
chce to trpělivost. Po deseti minutách čekáni jsem se konečně rozhodl přejít na druhou stranu. Na
červenou, samozřejmě.
Slíži se rudé zbarvený autobus. Jé, to je harmonika, takový doma nemáme... Umisťuji se na točné e
rozhlížím se kolem. Zamlklé obličeje spoluceslujlcích mě něčlm přitahujI. Podivné ticho přerušuje
potze blLk motoru a v.2á‘i klcubL. B‘iži se Ustecká “tOnerka‘ a je čas na přestup. Nastupuji do
trc‘ebusu Č. 56 a uvn,ď se mi as‘yne stejný obraz. l‘ícho. Váz míjí tady panelových krabic, které
vyplňuji údolí řeky na obou stranách Kontrast zeleně a šedí, skal a betonových plošin již nepůsobí
rno‘oidré Vždyť itoh le má svou skdou krásu V dáli se rýsuje budova COrsa, trolejbus přibržďuje.
Vys,w‘t ven pný eíánu a ooc‘ré náiady, ud zdráv, testivale i

(Ústí nad Labem, 22. dubna, ubytovna nedaleko SeTuZy)

Ondřej Serrlerák Ne, letos to tedy nevím.Lukáš Pavlik fl Oťruzkum
Anebo Jint..Vc szředu 20. dubna jsme
- Víte něco o divadelním festřvalu,se na Ústeckém autobusovém rtádrsžj ptali

koterr,doucich na to, zdali vědí, že se v íjsti
kletý se koná v Ústi tento týden?
Nevím, nes/yšela jsem. Nemám časnit pořádá JIŽ druhý ročník divadelního

festivalu soukromých škol.
Ale laky takové:

Odpovědi byty přibližné takové... Neslyšel jste náhodou něco O tom, že v Ústí
Vím právě probíhá jíž druhý ročník divadelního
- Slyše‘. ;s‘.e O r,Ůr. něco kor.krétnějši“o, třeba festivalu ?

kde se to všech“o odehrává? Neslyšel.

Luštěniny o souš

DIV*‘DELNÍ FESTIV‘L SOUKKDMÝCH KOL

CJsrf N‘D Lt‘BEM 17. - 2.3. 4. 1994

‘DiV
ESTIV‘LOV‘k‘ POKOI‘‘ ‘k PO‘‘D‘‘TEL FEST!V‘LU

GYMN4ZIUM CHOL‘‘ LUDUS

UDĚLUjÍ

jkv flw*YJmn (rrd
.‚..

‘ CITÍ N‘‘D L‘kB(M. GL POKOT‘‘

ř‘ĺ
O

Navzdory vši nepříznivě kritice ze strany tisku získala hra ‘Zrcadlo‘ významné
ocenění za nejlepší autorský text a jeho přesvědčivou interpretaci. Děkuji proto
Lukáši Pavlíkovi za to, Jak to napsal a co tím myslel, a Markétě, že vůbec byla
ochotná v tě hře vystupovat. Dále děkuji Daniele Rajdové (kdoví, kde je její konec)
za to, Jak byla ochotna se s námi dřít, a paní profesorce Šiftové za dobré a hodnotné
rady. Poslední poděkování patři panu Havlikovi z Experimentálního studia, za co, to
je snad pochopitelné.

Ondřej Semerák

Strana sedmá

Ondřej Semerá

Ad Bob Čurkin
Prý ‘hra byla taková šedivá, moc lidí

neupoutala‘. To byl doslovný citát. Jaká hra
polom zau1ata ? Možná že veseíé halucinace
nebo jiné‘dílo‘. Dokáži pochopIt, že někdo
může být uavený a n‘epacova.ý. Pc ale
svou momenráini nescnopnosti poškozuje a

obtěžuje oslatni ? Škoda, jinak se totiž
festivalově noviny daly docela dobře čist. Když
ale někdo něco piše jenom proto, aby vyplnil
volné místo na papíře, mohl by se nad sebou
vážně zamyslet. A po střízlivé úvaze třeba
zanechat své amatérské ncvina‘iny pr VPŠ
přitežilost. Tolik k Bobovi.

Strana šestá



Jaký vlastně byl druhý ročník Dif
SOUŠe 2 To se ani dnes neopovažuji říct.
Určitě byl lepší než ten předchozí, a určitě
přinesl vice poznáni a zážitků než jeho mladší
bratr. Na otázku, nakolik byl kvalitnší a kolk
toho přinesl nového pro studentskou divadelni
tvorbu, se jen těžko budo hledat odpověď.
Viděli jsme mnoho lepších představeni než
vloni, ale viděli jsme také hodně těch horších.
Mnohá z dobrých představeni klidné mohla
uniknout pozornosti našeho přeplněného
vědomi a ztratit sev patlanici ůptných škvárů.

Organizačně byl letošnl festival lepši
než ten loňský. Diky konáni téměř všech akci v
jednom místě se píedešo různému pojížděni po
městě ve stylu ubytovna - jídelna - divadlo -

přednáškový sál - jidelna - divadlo - divadlo2 -

jidelna - Činohemi studio - ubytovna, kde znak
je roven vzdálenosti 2 - 5 kilometrů. Corso i

přes svúj nevábný vzhled totiž nabízí všechny
předchozí allernativy (kromě ubytoven) v

Jak se i‘dm líbit th.udelnífnlisvl 7
Divadetni festival se mi líbil V organizačnim
zajištění, které se mi zdálo o nakolik kroků dál
než bylo loni. Na druhé straně se mi zdálo, že
úso‘veň divadelních představeni jednotlivých
souborů byla nižší než loni. Bylo tam podle
mého názoru nakolik špiČkových představeni,
ale vice bylo těch představeni, které bych vůbec
na jeviště nepustila.

Co b „zrn řekla na i‘;iahy a spolupráci mezi
studenty a proJesniy ze SCh‘OL Y LUDUS?
Spolupráci mohu jen těžko posoudit, ale způsob
práce a způsob komunikace mezi profesory
studenty je přinejmenším velmi osobitý. (smích)
Nemohu to posuzoval do důsledků, ale
domnívám se, že volnost, která je na SCUOLE
LUDUS už je sr,ad ještě za hranicemi anarchie.
(smích) A nemám pocit, že úroveň gymnázia se
určuje podle toho, kolik kdo vypije a kdo unese

jednom mistě.
Co se mi ale nelíbilo, bylo zakončeni.

Kromě toho, že organizátoři přecenili možnosti
Národního domu, nechati ještě všech minimálně
400 lidi Čekat pól hodiny v přeplněném sále. To
ani nemltwlm o podivném ukončeni pořadu a
následujlclni rockověrn koncertu. Rockový
koncert - kdykoliv jindy bych si ho rád poslechl,
ale končit 5 nim divadelní festival 7 To mi
připadá jako mirně nevhodné řešení.
Na závěr už Jen citát.

Chybami se tlověk učl
‚

- ale každé učeni má své meze.
A já se musím přiznat, že takový zprsob učení
se mi velmi libí, a že příští rok pojedu do Ústi ať
se stane cokoliv, už ted se na to těšim. Protože
taková atmosféra, jaká byla na letošním
divadelním festivalu, se prostě nedá popsat. To
se musí zažít.

Všem divadelníkům zdar!

mimoškotnlcla aktivit. No a co se tÝče té
organizace, na festivalu se mi právě b‘bil tandem
studenti - profesoři a vůbec celý organizační
štáb. Ale těch studentů, kteří jsou ochobsí něco
dělat, je podle mě hromě málo.

Ale atě stále připadá, te jich lam)e vi než třeba
iudy.
Myslím, že kdyby přišlo k tornu organizovat
podobnou akci, tak by se těch dobrovotniků
našlo vk, a že i přistup váš k takovýmhle akcím
by byl pllnejrnenším stejně dobrý.

Je to také asi umocněné tím, že zde máme pouze
pél třída velkými věkovými rozdíly...
Ona ta jejich volnost u nás taky nastane, ale V
podstatě jediná ída věkově odpovídajíci jim
jste vy (Kvinta). Takže to určitě také přijde.

Děkuji

Lukáš Pavlik

Poěkejte, chvili

Tak přeci
počkejte chvili,

spatřil jsem,
tu holčičku,

přibitou na křiži,
tichý prach

0 zašeptal hvězdám
poslodni vzdech

a údery kroků
dalšich vojsk
jež odcházely
od míst bolesti

když v tepnách holčičky
protékal strach,
pětileté dlaně
drcené hřeby
krev kanoucí

na Woby Dez KřiŽÜ

výkřik poslední
a jednota stejnokrojú

zví temně rudou barvou,
do prázdna očnich ditků,

kudy odešel život
v kradly se otázky

o svědomí
o slovech
o činech

poslední výkřik
posledních vteřin

dozněl pláč
jen slzy

děkuji gravitačni sile
za to tiché skanutí

po licích

do prachu
našich svědomí

tak přeci
počkejte chvih

Budoucí věk

Martin Kriegler

- historie bez konce?

Kam to spějeme, když člověk člověka
posuzuje podle toho, jak je oblečen, kolik má
kreditnich karet nebo jaký světový rekord vytvořil?
Ale oto, co člověk má v sobě. ve svém srdci, o jeho
pravě Já, se nikdp nezajimá.Na co vlastně
potřebujeme lásku, něhu a pochopeni.To přece
přijde samo, jen mit na cesty do zahraniči a velkou
vilu.

Nedávno jsem viděl mladý pár, jak prott sobě
mlčky sedi a drži se za nice. Přistihl jam se, že jim
zavidim, pochopil jsem, jakou cenu má láska pro
život a pro náše sebevědomi, a chtělo se r‘
plakat.Vždyt‘ každý člověk má právo na lásku, na toj
aby se mohl někomu svěřit nebo se s někým podělit
o svoji radost, které je na světě tak málo.Proč se
dněšní čiovůk bc1i dávat najevo své city a hleda na
druhém všecrno né en ne jeho san-éro? ‚

Jen se před:vakije a obalu‘e se skoápkoui
lži a mylných představ. Příliš pozdě si většina lidí
uvědomí, jakou obrovskou chybu dělají. Pak se
snaži skořápku rozbita ukázat pravě JÁ. alele příliš‘
pozdě - ostatní se na něho vrtinou a donutí ho !eště
silněji se obalit a zahájit ofenzivu. Proč? Protože oni
sami jsou hluboKo ve své skořápce a nepřipustí a
nedovolí ůnik sobě ani nikomu jinému.

Historie bez konce. Budouci věk, Lidské
kreatury bloudící po naši planetě. Zánik posledního
náznaku lásky a přátelsbdi.Kreatur‘y hnijící ve svých
skořápkách bez šance na únik.
Co se takhle pokusit postavit se historii? Rozlomit
své skořápky a začit nový věk plný radosti a štěstil
Dovoii tlbec někdo někomu, aby se o to alespoň
pokusil? Dovoli mg vylézt s nahým tělem‘ na světlo
boži a dát tim ostatním poznáni? Nebo prožijeme
zbytek života vylézánim a znovu se skrýváním před
lidmi ‘ zosobněním nepřátetstvi. nepochopeni a
lhostejnosti?

Jaký byl vlastně festival?
r[Jště Poesje a Úvahy

O

Rozhovor s paní profesorkou
Jaroslavou Šiflovou

(naší vrchní dozorčí na Dif SOUŠi)

v Liberci 26.4. se ptá Ondřej Sernerák

O
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Ondřej Semerák

poprvé. a asi to není ant naposled,
v průměru chybí na testy z biologie 5 - g lidi.
Příčiny 2 Návštěva lékaře, náhlá nevolnost,
divadlo, rodinné důvody. Někdy mě napadá,
zda to necti zpúsobeno slcženirn současného
učiva, ale existuje zde známá sKuteÓ,ost, že
studenti si učivo neučuji (vétšinou). Pravda je,
že v hodinách biolOgie poslední dobou na tabuli
poskakuji Mesozoa a Mixozoa, nezmaři a
tasemnice a jiné roztomilé potvůrty, i mě občas

Q ve spánku přepadá Trychomona vaginalis, Již
padl návrti, abychom se učili o něčem, co někdy
v životě také uvidíme. °an profesor se totiž
občas rozplývá radosti, když nám 4<ládá O

tvorech, kteři do značně velikosti,
někdy až 0.01 mr, Roto-m následuji různé,
zřejmě nechápající dotazy typu A už to někdo
potkal T a jiné. Pan profesor Jiři Jansa se
problému vyjádřil následovně: velice ho mrzí, že
toho v hodinách stíháme tak málo, za což

můžou vétši‘rou všetečné colazy a
školn akce Poto‘n dccFáť R
časovým stresům, neni čas na
písemky, následkem čehož je v

pisemkách příliš mnoho látky najednou, a okruh
otázek je přiltš
rozptýlený. Dále pan
profesor ‘jádňl ltost
nad nízkým stupněm
našeho věděni, diky
kterému je nucen s
námi probírat učivo z
šesté třidy.

Pan profesor by byl též št‘asten, kdyby
se našel nějaký ochotný pomocník, který by
mohl do počítače opsat celý systém taxononie
včelné zástupců jednotl.vých druhů. Záemc
nechť se hlásí ve sborovně.
Plán učiva Taxonomie až do konce roku (když

to nestihneme flako že to nestihnemet
nic se neděje), v sextě se bude brát
člověk, genetika a obecná biologie,

Ve středu 27.4. proběhl turnaj v kuželkách v kuželně na libereckém stadionu.
Zúčastnilo se ho 10 studentů kvinty + profesoři Karel Nácovský a Stanislav Cvrček. Luštěniny
byly samozřejmě přitom, a proto Vám dnes přináši tuto reportáž.

Vše začalo docela nenápadné...

Kuželky
Na začátku hodiny matiky začal pan

prolesor Cvrček kesjt misto obvyklých koleček
a trojúhelníčků jakousi pod:vnou konslrukd,
kterou sám poté nazval dojezdovou dráhou V
domnění, že se edná o plán nového
libereckého letiště jsme napjatě sledovali odicí
se projekt. Po dokresleni všech detailů nás
začal seznamovat s rozměry kouli a kuželek,
poučil nás, které koule používat mánie a které
nemáme, a sdělil nám spoustu zaimavých věcí
o spotu zvaném kouení do kuželek. krátce
kuželky. Po vyčerpáni všech dobrých rad a
důležitých detailů padlo koneÓ,é rozhodnuli
dnes, ve 1445v kuželně

Sešli jsme se všichnt téměř včas a
tumaj mohl začil. Problém byl snad jen v jedné
věci málokdo si uvědomoval důležitost tohoto
kláni a podle toho také dopadaly výsledky.
Odrazy od stěn dráhy (tzv buzery) byly
zezačálkt. poměrně časté pozděii se siluate

fl
IJA 0EVĚT iE
P0HTBLttI‘fCIt cťt,ůpan profesor

Cvrček házel
skoro tako
profesionální
koulař, alespoň to
tak vypadalo
Občas si také
někdo (mne nevytmae) spletl házeci styl
natolik, že téměř t?iktlové (2.8kg) koule
poskakovaly po ploše styler, tenisového mičku.
Nebyla nouze ani o veselá okanižtky. to když se
před Radimovou pečLvé vrženou kouli zved:o
zničehonic všech devět kuželek a zmizelo za
oponou.

Jinak vše dopadlo vcelku dobře,
správce kuželny naše kláni přečkal ve zdraví,
výsledky jste si mohli prohlédnout na velké
náslěflce

I
Písemka z booge ‘ cbyoi Bio(ooietéměř polovina třídy Neni to

‘rA5ElflJ‘(E ‚

V
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flVI Si MGÍETE KUJE

3E TU DOST..
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zlepšila, prostě to
chce cvik. Takový
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Na počátku byl člověk...

‚
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Zapojte se do našeho výrobně - spotřebního cyklu

Ť

Lnšléniny - časopis zaastý pouze na činnosti redakce, jinak naprosto volná orientace, číslo prvni, vydáno IQ
května 994 po KnoLl, 1356 po dobyti Mekky. O ÁD, Redakce ve složeni Ondrej Semerák a Lukáš Pavlík je
připravena na v*chno, včetně pozitivní kritiky Orientační adresa Podještědské gymnázium. Sokolovská 328,
PO BOX 247, Liberec 3, 460 Ii
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