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nad textem, jenž následuje

Ondřej Sesrserák
Manifest Luštěnin, 1996

Příspěvek na této stránce má již

poněkud starší dalo váni ale to nezna

mená, že by ztratil na aktuálnosti. Jedná se
o výsledek ankety organizované v listopa
du minulého roku Marcelou Fridrichovou.
Všichni profesoři dostali papírek s několi

ka otázkami; týkajícími se poměrů na naší
škole, na Podještědském gymnáziu.
Tázaní mohli dobrovolné odpovědět na

jakoukaliv z nich, a své písemné odpo véd/
odevzdat do stanoveného data- Pokud
někdo z profesoni papírek nedostal, byl
zřejmé tou dobou z neznámého důvodu
nezachytitelný pro náš roznášecí štáb
Gtfarcela a já). O,nloutá,n se tedy velice
za rice než di-vuměsíční zpoždění na
kterém nese hlasní podíl nečekané tyh/
ášeni prázdnin tři dny před uzávěrkou
plánovaných předvánočních L ušténin.

Ondřej Semerák

Paníprofesorka Hana Šabako vil
Vadí n věty “Nic mu íji) neříkej,

nemá to smysl.“ - Copak v této škole
musíte mlčet?

Naučit se diskutovat. tedy poslouchat
ječen druhého a umět mu oponovat, je
samozřeJmé nesmírně těžké. Proč to však
vzdávat dřív, než sto něco pokusím‘?
Vadí mi Někomu z Vás schází sebevě
domí, jinému zase pokora. A pak mi vadí
ještě jedna “drobnost‘. Cituji jednoho
(jednu) z mnoha. ‘To jsme měli odevzdat
už včera? Jo 7 Že to viselo na nástěnce a
že jste nám to dávala i písemně do ruky 7
Ale ten papír jsem někde založil(a). Tak já
to přinesu zítra..,“ - Jistě zapomenout
může občas každý z nás. Jenže u těch
starich z vás jde o naprostou samozřej
most. Pořád (snad podvědomě) čekáte, že
‘ás budeme vodit za ručičku Je mi lito, že
s‘e necos:atky prezentujete málem jako
přednosti, že je vidíte příliš ‘clkorrse, že
se tak neradi poučujete ze svých chyb.
Podlé ně - odpusťte mi to

-
je tvpicki

projev nedospělosti. Snad doplácíte na to,
Že Jste se nám ‘dostali do rukou‘‘ už tak
velcí, jako téměř hotoví lidé, a domníváte
se, že vás už prostě nikdo vychovávat

nemusí a taky nebude.

Dagmar Cs‘rčko vá

1. Co by se dalo zlepšit?
To nejpodstatnější, co můžeme sami

ovlivnit, jsou vzájemné vztahy. Myslím.
že nás stojí mnoho úsilí bránit se nega
tivním postojům uvnitř našeho spole
čenství. Moc mě mrzí lhostejnost až přezí

ravost některých studentů Na straně
některých pedagogů a vedení školy si
uvědomuji mírný odklon od přímého
kontaktu se studenty, jistě je to způsobeno
obrovským množstvím administrativních
úkolů, kterými nás zahltily novely
školských zákonů, proto věřím, že se tento
rys naši školy opět vrátí. Jen dotaz - máte
Vy, studenti, o takový druh komunikace
ještě zájenl ???

2. Jak vnímá profesor změny. jež proběhly
v době jeho působení na PG 7

Otázce moc nerozumím, - Pokud se
to týká pouze opatření a pravidel ve škole.
mám za to. že mnohé změny byly vynuce
ny chováním a “studijní“ morálkou
studentů. Pokud seto týká vybavení školy
- děláme, co můžeme.

3. Osobní pohled na školu a na změny
během posledních dvou let.

Můj osobní pohled je jistě pohled
“šéfa“. Škola, jako celek má poměrně
slušnou povést, hlavně díky velmi fundo
vanému pedagogickému sboru (což si
zřejmě moc nepřipouštíte, ale měli byste
to už umět rozpoznat) a dika výborným
výsledkům některých jedinců z řad
studentů, i diky některým zdařilým akcím,
které vytvářejí studenti a profesoři
společně. Na druhou stranu jsme stále pod
obrovským tlakem veřejné kontroly, a to
se samozřejmě promítá i do zvýšených
nároků - zejména na nejvyšší ročníky.

Vcelku se však domnívám, Že v
souvislosti se změnami ve škole klady
převyšují nad zápory. Studenti mají stále
větší nabídku předmětů, vybavení školy se
zlepšuje, profesoři, kteří mají chuť praco
vat “naplno“ ve škole zůstávají a studenti,
kteří splňuji kriteria gymnaziálního
studenta jsou poměrně úspěšní i v rámci

celostátních testů.
4. Jste spokojeni s “obvČejnm‘ studen
tem PO?

Co je to “obyčejný“ student. Někdy
mám dojem, že každý student na iaš
škole je něčím neobyčejný. zajímavý, milý

a pozoruhodns - Odpovéd‘ je možná
jedině takto, nejsem spokojená se studen
tem, který je lhostejný, arogantní, zlý a
nekritický k sobě i k okolí, který kazí
práci ostatním a hledá neustále výmluvy a
oit,lttvv prim svou vlastní lenost rteho

neschopnost. - Takoví studenti jsou ale u
nás výjimnou, že. - Takže zpět k otázce.
S “obyčejnn;“ studentem PO jsem
spokojena.

Stanislav Cvrček

Co by se dalo zlepšit?
Kromě Luštěnin snad úplně všechno.

Od materiálního vybavení přes lepší
vedení, lepší profesory až k lepším

studentúm. Bohužel vždycky jsou tyto
snahy rámovány možnostmi. Před
pokládám, že tazatel si tuto skutečnost
uvědomuje, a proto se omezím pouze na
to, co by se opravdu “dalo“ zlepšit.
OdpovČdí müže být mnohostránkozá
analýza vyszětlujíci jak mechanizmus
postupného vylepšování materiá!ního
vybavení školy, tak způsoby vybíráni
pedagogů a studentů. Druhou možností jc
povrchní zhodnocení stavu a vyslovení
několika pochybných kdyby. Ani ‚jedno
není dobré. Jednu důležitou maličkost
jsem ve výčtu věcí, které by se daly zlepšit
záměrné zapomněl, protože právě o ni
chci psát. Touto maličkostí je organizace
života ve škole. Tu jsme totiž bez velkých
nákladů schopni zlepšovat. My všichni.

Každý soudný člověk pochopí, že
když škola začíná na “zelené louce“, tak
není možně, aby vše, co se týče organiza
ce života ve škole, bylo domyšleno hned
na začátku do posledního detailu. A tak
postupně vzniklo BIPO, systém kurzů pro
jednotlivé ročníky. trimestrální testy.
projekty, závén‘ trimestrů, PEGY a další
Od začátku je nám v ředitelné i ve
sborovně jasné, že nejlépe se realizu;t
akce, do kterých je aktivně zapojeno co
nejvíce lidí. Nejen proto, že přispějí nápa
dem, ale hlavně považuji takovou akci za
svou a je otázkou i jejich prestiže, aby
dopadla co nejlépe. Ze strany studentů
často slýcháme kritiku na to či ono, ale
málokdy ‚je slyšet konstruktivní myšlenku.
která kvalítu kritizovaného posouvá
kousek dále. Proto si hodně slibujeme od
ne;vvšších ročníků, že se Sami zapoi: do
některých akci a pomohou je zdárně
dovést do konce. Dotmfáme. že jednot: z
prvních vlaštovek bude závěr I trimestru
v bazénu a následovat budou školní ples‘
a další akce. Zn velmi dáležitou považu;e
be zodpovědnost jedince za svčený úNol.
Důvěra a i-.odpovédnosb jsou totiž spoJen\
přímou ůtněromm, ksemá má na výsledek
každého společného díla významn‘ vím v.

I
Vážený čtenáři

Práva držíš v rukou jedno z dalších čísel Luštěnin, první vydáni na formátu A4. Původně zamýšlená noáobs literární‘

ho almanachu nevyšla, a tak ven za vděk alsaoots touto víceméně klasickou podobou školního časopisu, který se

prosenrokrát snaží být něčím víc než jen školním časopisem. V dobách neklidných se plátck formátu A4 msže stát do

brým rádcem, záleží na tom, co si z něj kdo vybere. Někoho možná bude zajímat, co si o něm a o škole mysli někteří

jelo profesoři, a přečte si protilehlou stránku 3 Jiný zabrousí očima do řádků psaných profesorem Jakubem luč‘

kou a dozví se něco zajímavého o vysokohorské turistice 4. Osoby hlásící se k cechu novinářskému si možná pře

čtou, jak probíhalo zatím poslední setkáni amatérských novinářů z řad studující mdádeže 5. Ve věstím rozsalu také

vychází na stranách Ó a 7 první díl výukového kurzu v programu 3D Studio, a na stranách B a 9 recenze a

zároveň podrobná sonda do ovládáni letového simulátoru Eurofighter 2000. Kulturní zpravodajové pilně navštivili

pečlivě popsali události koncertu skupiny Buty s dojmy z Hlmu The Net na straně I O ‚ na protilehlé I I mi‘

že oko čtenáře pohladit cosi z koutku poezie. Někoho možná zaujmou kubistické kreace studentů z primy a sekundy,

zabírající hlavni část stran I a 12 ‚ a když zatouží prohlédnout si jejich originální podobu, možná uspěje v Atc‘

héra, kterážto místnost se nscházi v přízemí naši školní budovy.

Pokud ses ale dosud nerozhodl, který ze nníněných příspěvků si přečteš nejdříve, rád bych ti doponiéd k zamyšleni se

Píšeme dějiny. Každý z nás, ať už je to premiant nebo ten až úplně
vzadu, řídíme-li se stupnicí školních hodnot, může to být kráska i
netvor, zaměříme-li se na vnější vzhled, bývá to filosof nebo Člověk
davu, každý z nás je v něčem odlišný. Lišíme se svým vystupováním,
tím jak se obtékáme, jak a o čem mluvíme, jak žijeme a co pijeme. A
všichni svým způsobem píšeme dějiny. Svým vlastním způsobem, tak
jak to jde každému z nás nejlépe. Někdo hraje kopanou a někdo stu
duje jadernou fyziku, jiný se hrabe v počítačích a tamten zase napi
chuje broučky špendlíky na polystyrén, jedni snílci čtou milostné ro
mány, jiný zase píší sdfi. básníci v roztrhaných džínách recitují své
básně konzervativním mládencům ve fracích, někdo píše prózu a ji
ný buší do kytary, další káže spasení a nevidí zarostlého odstřelovače

koruně stromu, dívky v květovaných šatech t‘lirtuji s ‘orý(atými
programátory s prsty otlačenými od klávesnic, reklamní agent nabízí
se slevou dřevo z Kristova kříže a přitom neví nic o filmových pro
ducentech, jimž došly náměty, dějepisec se natolik vžil do věcí minu
lých, že zapomněl vnímat současnost, blázen v davu z plna hrdla
spílá člověku, kterého v životě neviděl, osamělý fanatik si tiše recitu
je úryvky z Koránu, literární kritik hledá logiku v dadaismu, negra
motný rolník běduje nad neúrodou sledován nechápavým pohledem
burzovního makléře, a někdo se podivuje lidem, kteří mají o čem
psát. Neuvědomuje si totiž, že není nutně jenom psát. Stačí se zasta
vit, rozhlédnout kolem, a chvíli naslouchat tomu, jak jiní píší. A ne
každý píše tuší, inkoustem či tuhou, perem, tužkou, fixem nebo pro
piskou. Většina z nás pfše dějiny svým životem. Naši povinností je
psát, ať jii v jakémkoliv smyslu tohoto slova. je třeba. aby po nás
něco zbylo příštím generacím. Neptejme se, zdali to oni vůbec hudou
chtít čist ‘ to není naše starost, Stačí, když jim k tomu dáme
pí‘íležitosz,

-
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Stejně, jako každého zástupce muž
ské populace, která je početně slabší a
tím pádem je i neprávem utlačovaná a
druhou stranou považovaná za méněcen
nou, chytá i time v nepcevídclnÝcli inter
valech záchvat nepříčetné ješitnosti, jaké
hosi pocitu jsetn Borvš“ Boi‘šurní po
skahnáck Tento důvod mne vede k tomu,
abych vám vyjasnil, jak vypadala naše
horo-túra na kopec zvaný Malý Kežmar
ský štít ve Vysokých Tatrách. Jak už je
vidět z názvu, vrchol je to nevysoký v jed
notkách SI má něco kolem 2524 metrů.

Škoda, že
nejsem spisova
tel, rozmázl
bych to takovým
způsobem, že by
bylo na materiál
na celovečerní
film a ještě by
zůstal kousek na
novÝ seriál, že
by si rodina Da
llasů musela
vzteky okousat
nehty na rukou i
nohou. Bohužel
tomu tak není a
tak se budete
muset snažit sa
mi, zapojit fan
tazii a chuť vcí
tit se do pocítit
těch, kteří tuto
cestu podnikli.
Navíc nei sem
ani žádný ho
ro-odborník. Do přezdívky Rak mám ještě
hodně daleko, a tak vás prosíme toleran
ci při kritice.

Nebudu se chvít, kdy-ž textu porozu
mí jen málo čtenářů, pocity,‘které provází
takovou cestu pozná s‘kutečně jen ten,
který se nechá zlákat magickou sílou ve
lehor. VáŠ prst nechť se tedy do stránky
opře, hlavně z důvodu, otočit ji dál, neboť
mou snahou je, abyste ji přečetli nejméně
třemi dechy a sjedním vzdechem,
a snad, aby vám i něco přinesla.

Ačkoli se člověk dnešní již na všech
na sebevíc nedostupná místa naši planety
dostal. nestači mu to. Postavička je to po
vahy vrtkavé a neuspokojitelné ve všech
směrech, hledá stále důmyslnější způso
by. jak se příprava o život nebo aspoň o
zdraví. V horolezectví to plati dvojnásob.
Malý Kehnarskr štít má již dlouho svého
přemožitele, ale ti následující se snaží do
být vrchol nějakou jinoti, pokud možio
obtížnější cestou A čím více se po cestě
nadává na odřené nohy, olámané nehty,
boule na hlavě, tím je cesta lepší, protože

4t

a t ry
je těžší. V případě, že přijde do oblasti ci
zí lezec, ptá se, co lézt. Jestliže mu nesta
čí odřená kolena, je třeba doporučit cestu,
kde by přišel alespofm k bouli. Z tohoto
důvodu si lidští kamzíci vytvořili stupnici
obtížnosti, která bývá měřítkem pro jed
notlivé výstupy. Stupnice pak bývá nej
častějším námětem při řečech a mudrová-

ní v horo-knajpách. A ve všech hlodá
červ, že musí něco těžšího, než ten druhý.
Pro vaši představu jednička může b‘t ja
ko žebřík bez každé druhé příčky. v Ta
trách alespoň 0.5 až] km dlouhý. tJďvoj
ky hrozí, že z toho žebříku lezec spadne
na stranu a v tomto případě si ještě může
vybrat, na kterou, u trojky tři padá kam
koli, čtyři přibývá pravděpodobnosti, že
se zlomí některý ze šprclíktt. Pět lezou ti
nejlepší a šestku jen bozi. V Tatrách je
tedy stropem šestka. V případě, že se do
‘Fater vydáte a budete lézt, padejte šikov
ně, vrtulník přiletí na zavoláni, ale snažte
se, ať se mu dobře přistává.

Tim považuji obecný úvod za ukon
čený. Doufám, že jsem vás už dostatečně
otrávil. Pro ty‘, kteří jsou ještě ochotni po
kračovat ve čtení, přikročím k vlastnímu
líčení naší dobrodružné výpravy.

Po příjezdu do Tater a po ubytování
se na chatě při Zclcnom plese jsme se
rozdělili na dvě skupiny, na turisty a te
rénní kozy. Turisti se šli opalovat na
Svišťovku a my kozy jsme si vybrali pěk
nou dlouhou dvojku až trojku právě na

Malý Kežmar
ský. Nechyběl
nám pro tento
krát “matroš“,
kupodivu jsme
měli dostatek
špagátú, karáblL vklinčnců. třiendL
blembáků, smyček scházel nám jen
rozbřeskovač.

Jestliže si po ránu vyjmete ospalky,
můžete se pokochat, v případě, že nejste
krátkozrací, sluníčkem, které jako malé
dítko vymalovává zlatým štětcem okolní

vrcholky. Po
dostatečném
pokochání teni
sák píská ná
stup, bereme
bágly. Všem se
kouli od pusy.
sem tam se ně
kdo skácí, až to
zaduní. Mrzne
až praští a to
není špatné.
VyTážíme - si
navzájem zuby,
břitva je tupá
proti našemu
tempu. Po
chvíli sundá
vám fukérku,
svetr II, svetr I,
mikinu II. Do
této chvíle se
popis cesty tý
kal obou sku
pin, nyní sna

žení turistů budeme ignorovat, koneckon
ců si nic jiného nezaslouží. Po patnácti
minutách tedy necháme turisty pokračo
vat po příjemné červené a my uhýbáme
do pnidkelio stoupání, zsJ‘iajujeme výstup
k nástupu. Počítáme, ‘že za tři hodiny za
čneme opravdově lézt Jdeme, jdeme sem
lam odlétne šutr, sem trnu i nevybíravé
slovo, zvlášť pokud šutr proletí v těsné
blízkosti některého druha a ten se vzápětí
pokusí horninu napodobit Raději si tedy
nasazujeme blembáky. Jejich nošení je
nepříliš radostný zážitek, zkuste si nasadit
na hlavn kýbl. Mám lakový poct, že si
výrobce vzal jako ‘zor meloun a ne lid
skou hlavu. Erárnímu matenálu, kterÝ
jsme získali za malý poplatek, se však ne
nadává a tak s krvavě červenýma hlava
mi, pLni optimismu, ideme dalej hore“.

Po 300 výškových metrech na nás
někdo se shora řve. sainozlejmě jsou to
naši turisté. Z té výšky musíme zíejmě
vypadat jako brusinky. Neodrazuje nás to
a tak uhýbáme stranotm, aby nám cesta ne
přišla tak zbytečná. když ty šmatlanohy

Isou už nad námi. Po hodině dorážíme k
prvním těžším místům, vybaluje se lano.
Bezpečnost je bezpečTiosr í když zdržuje a
navíc tak rychle nikdo z nás b‘t dole ne
chce. Začínáme se ptákům dívat na záda,
lidskou postavu stěží rozpoznáte, snad
kdyby dva poskakovali vedle sebe a dva
jim seděli na ramnenou.

Terén houstne. Téměř pravidelně se
chytáme kamenů, které jsou volné a ty se
při větším působeni síly s ohromným ra
chotem řití dolů a dělají při tom legrační
kotrmelce, Nikdo se nenechal přemluvit k
obdobnému výkonu, ačkoli jsem sliboval
solo fotodokumentaci. Navíc mi bylo přes
všechnu dobře míněnou snahu řečeno, že
jsem jistý orgán lidského těla, a ať si to
nechám. Je to zvláštní, proč se říka‘“je
sprostý jako dlaždič“. Já bych navrhl zrně
nu-jako horolezec.

Plazíme se dál, dvě hodiny utíkají ja
ko voda a už jsme u žebra, po kterém bu
deme pokračovat dál. Tuto následující
partii shrnu, protože se po tři hodiny opa
kuje stále jedno a to samé. - Jdu‘,
“jmstmm“, “povol“, “dober“, “n‘uš“, “jdu“,

kořením je trocha strachu, nadávání,
vesely vtip z nížiny atd. Kocháme se fan
tastickýni pohledem na okolní vrcholky.
Sluníčko se do nás opírá, je příjemně te
plo. Metr za metrem, dýlku za dýlkou
(50m) postupujeme nahoru na horu. Ještě
kousek a je tu vrchol. Přichází uspokojení
z dosaženého výkonu, podáváme si ruce,
vzájenmě si gratulujeme, že jsme to pře
žili ‘a ještě snímeček pánové“. Vytahu
jemn sváču a je nám blaze. Snad jen tady
sní člověk úplně všedno a navíc -

chutL
bohužel jen začátečník si mysli, že

vÝstupem vše končí. Sestup je nrmnohdy z
celé akce nejnáročnější. Zk-ušeni 51 tedy
přibalí baterku, ještě zkušenější i spacák.
Světla je tak na dvě hodiny, začínáme se
stupovat. Jde to poměmě rychle, místy až
moc a to bolí. Postupně slézáme, jednou
slaňujeme, a po 45 minutách jsme na vr
cholu Svišt‘ovky. Je 17:00 a už začíná ob
stojná tina. Chybí nám hodina chůze ne
příliš veselým terénem. Klušem dolů,
protože večeře je v šest a tu určitě nikdo
nechce propást. Několik míst, díky ledu
jedeme nechtěně po zadnici, ale na chahm
pu dorážíme v 17:45. Turisti již cinkají
lžícenmi.

Vcháyimue všichni se ohlíží a nám
mi v ttšicli ‘Osudová“. právé teď jsme hr
drnové. Kdosi se ptá jaké to bylo. odpo
véd c jasná — brnkačka. Všichni se usmi
vap. mají “dohiý pocit“ a

... nikdy ncchiě
jí vidět vrtulník.

‚Jakub ‘J mička

Když vloni začátkem listopadu při
šla na redakci Luštěniny pozvánka na
druhé setkáni studentů - novinářů v Pra
za. bezstarostně jsem ji založil do šuplí
ku s pocitem, že na to je ještě času dost.
Teprve koncem listopadu se nenápadně
ozval Lukáš Pavlík, kdy jako že pojede
me do Prahy na ten sjezd. Vesele jsem
mu odvětil, že to je dobrý, ještě mánie
“celej tejden“ času, ale že se teda podí
vám na podmínky účasti. Druhý den
jsem již běžel na poštu s přihláškou a
pevnou vírou v rychlost našich poštov
ních spojů, přestože se mí odesílání po
tvrzeni o účasti nějakých deset dní po
tennínu v tu chvíli
nejevilo nikterak
závažné.

Jak se ale blížil
2. prosinec, má jis
tota mne pomalu o
pouštěla. Nu což.
Místo setkání a čas
zahájení akce jsem
si z pozvánky opsal,
Pařížskou ulici snad
v Praze taky najde
me, a kdyby nás ne
pustili bez pozvánky
dál, tak se můžeme
stavit na výstavě
Czech Press Photn,
která v té době v
Praze taktéž probí
há. Doprava byla

‚ naplánována skvěle,
neboť výprava se
rozdělila na dvě půle,
autem a druhá autobusem, aby v případě
poruchy jednoho z dopravních prostřed
ku mohla alespoň část výpravy reprezen
tovat náš list.

Přesně v čase T ± IS minut (mírné
zpoždění, způsobené přírodní katastro
fou) se ospalá výprava opět sešla na Flo
renci, a vyrazila do centra neméně ospa
lé metropole. Již složeni výpravy, sestá
vající se z jednoho fotodokumentátora
bez l‘otoaparátu, kulturního referenta bez
kulturního cítění, externí dopisovatelky
bez jakéhokoliv, ať už třeba částečnéhn
úvazku a samozvaného šéfredaktora,
který není schopný vydat svůj list častěji
než pětkrát do kalendářního roku. a pro
to pečlivě schraňrícího tři měsíce starÝ
výtisk posledních Luštěnin, to samo O

sobě napovídalo o cosi o dttclmu expedi
ce. Když jsme pak stáli přede dveřmi Sa
lónku novinářů, kdosi vznesl návrh, zda

si nemáme hodít korunou - padne panna
a jdem dal, nebe padne orel a mizíme,
Než se však stačil rozmyslet, kterou část
naší kovové měny přisoudí panně a kte
rott orlu, stačil jsem sebrat zb tek odva
hy a vstoupít do sálu.

“Promiňte, my jsme sice přijeli, ale
přihlášku jsme ‚ehm.., jsem vám po
slal moc pozdě Vypadlo ze mne při
pohledu na řady stolů, na nichž jíž stály
kartičky s názvy ostatních časopisů.
Hlavní organizátorka chvilku udiveně
hleděla do seznamu zúčastněných a poté
prohlásila s naprostou samozíejmosti

dalšího života.

‘?Ale my vás tu má
me, klidně se mŮ
žete jít usadit.“ A
tak jsme šli.

Poté, co všichni
přítomní představili
své časopisy, se
chopit řeči pozvaný
zástupce oticiálniho
tisku Jan Petránek
Jeho “přednáška“
trvala téměř dvě
hodiny, a mohu jen
konstatovat, že měl
určitě co říci. Kro
mně obecných pou
ček o vydávání tis
kovin a novinářské
práci se s námi po-
dělil o své bohaté
vzpomínky a poučil
nás několika chv
trýrni radami do

Již dobrou půlhodinu před koncem
přednášky se sálem linula vůně salámu z
přistavených stolů s občerstvením, které
byly už v prvních vteřinách oficiální pře
stávky obsypány vyhládlýn‘“ noviná‘ri“.
A protože naším dalším cílem byla ná
vštěva výstavní síně v paláci F‘rantišká
nů na Jungmannově náměstí, kde se ko
nal první ročník soutěže Czech Press
Photo, opustili jsme lukulské hody a vy
dali se znovu na cestu.

Výstava mne osobně překvapila
jak svÝm rozsahem co do počtu prací,
tak tematickým záběrem. Hlavní cíl výs
tavy - alespoň částečně konkurovat ne
mémmě prestmhmi expozici World Press
Photo byl splněn, ale to už je další kapi
tola, na jeíž Xipsání mm dnes nezbývá
již sil.

()ndhi Sernerák
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“Vy‘ jste z Luštěnin

A kde je pravda ? Pravda je, dá
se O ní psát - ale bývá tak složitá, že
se málokomu chce jí rozumět. Lidé
milují jedmioduchou pravdu, pravdu,
která je nebude stát příliš mnoho ná
mahy a přemýšleni.

Davy se hrnou po jednoduché
pravdě, a ona je jmi sroztunitelná.
dává jim uspokojení. Když se dornní
vají, že plně pochopili svou jednodu
chou pravdu, dosahují maximálního
uspokojení.

Obojí je špatně a záleží jen na
nás, zda budeme hledat spíše tu
pravdu zakrytou utrpertim a námahou
nás samotných, nebo sáhneme po la
ciné pravdě pouličních zpravodajů,
reklamních agentů nebo politiků be
hem předvolebního boje.

z nichž jedna jela



Popis všech podprogramů a zá
kladních ovládacích funkcí

Fl - 2D Shaper. Pracoviště pro tvorbu
dvojrozměrných (2D) profilů nebo
tvarů, pracuje s příponou *SHP kte
rá ukládá pouze plošné křivky a
mnohoúhchtíkv.

F2 - 3D Lofler. Pracoviště na převod
2D tvarů do 3D předmětů, které pak
přímo umisťuje do pracoviště 3D E
ditoru. Pracuje s příponou *LFT jež
ukládá plošné křivky a jejich defor
mace na zadané cestě.

F3 - 3D Editor. V tomto plně trojroz
měrném prostředí lze vyrábět a upra
vovat předměty, přiřazovat jim mate
riály a barvu, umisťovat kamery a
světelné zdroje, a načítat předměty z
jiných scén uložených na disku, Zde
projde konečnou úpravou každá scé
na, výsledek se ukládá do souboru
příponou *.3DS, do které se zapíší
informace o předmětech, osvětlení a
kamerách.

F4 - Kevfrainer. Poslední stanoviště pro
práci s předměty, jedná se o jakýsi
filmový ateliér a střižnu zároveň, ve
které se určuje pohyb předmětů a ka
mer, změny osvětlení ve scéně, roz
pohybování postav a vztahy mezi
předměty. Používá předměty a nasta
vemií z 3D Editoru a ukládá ve stejné
příponě.

l5 - Editor materiálů, Dílnička na vš-
robu materiálů, uložených v knihov
nách s příponou *.LH3.

F6 - Prohlížeč obrázků uložených na
disku.

F7 - Rychlé vykreslení, lze použít pou
ze pro okna, která obsahují pohled
kamerou.

F8 - Modul inverzní kinematiky.
F9 - Možnost měnit parametry scény v

písenmé podobě.
F IQ - Odskok do operačního systému

MS - DOS.
F II - Střižna pro písemné úpravy

scény.
F 12 - Semam všech pomocných progra

mů pro zvláštní efekty, přidružených
k 3D Studiu.

*
- Nastavení parametrů jako je druh
tabletu, citlivost myši nebo popis
pracovních adresářů.

D - Vypíná (deaktivuje) pohled.
N - Vyčistí scénu vymazáním všech

předmětů a nastaví běžné hodnoty.
P - Posunutí pohledu.
V - Překreslení pohledu na scénu a zá

roveů přepínač mezi plným a urych
leným vykreslováním.

Z - Zmenšení pohledu.
ShiR+Z - Zvětšení pohledu.
Q — tikončeni prograiiiu.

Uplynuly dva roky od prvního ročníku sou

těže Newart. Někteří z Vás si ještě vzpomínají na

obrazovku počítače, na které se promítaly různé

pohyblivé í nepohyblivé obrázky. Drtivá většina
z nich pocházela z programu Autodesk Animátor

verze 1.0, který ve své době, v letech 1990 -

l991,byl poměrně příjemným nástrojem na kres
lení jednoduchých animací. Dvouprostorovýmn

animacím (s výjimkou skalních příznivců počíta

čových komiksů) už odzvonilo, nastupují tříroz

měrné scény s téměř filmovými možnostmi zpra

cování. Do animaci přibyl prostor, světelně efek
ty, zrcadleni, morfing a střih. Nejznámějším pro
gramem pro tvorbu prostorových scén je určitě

3D Studio oč firmy Autodesk. A protože jsem

přece jenom za přibližně dva roky práce ve dvou
verzích tohoto programu (druhé a čtvrté) vstřebal

jakési základní vědomosti, hodláni i ty ostatní,
méně pokročilé, zavést do zákoutí drátěných
konstrukci a tajů renderingu alespoň na strán

kách Luštěnin. Rád bych následující sérii článků
předal své zkušenosti z používáni 3D Studia
všeni zájemcům o počítačovou grafiku.

Na 3D Studio verze 4.0 je třeba alespoň

procesor 386 DX, 4 MB operační paměti a 30

megabytů volného místa na pevném disku. Pro

gram zabírá 20 megabytů, zbytek zaplní soubory,

které si program tvoří při zpracovávání náročněj
ších úloh, 3DSje program, jenž pracuje s trojroz
měrným zobrazením, stejně jako třeba Autocad.

Nemůžete si v něm jen tak kreslit přáno na pra
covní plochu, atc musíte vytvářet plnohodnotné
předměty, jako je krychle, koule, válec, prstenec
a tvary z nich odvozené. Můžcte vytvořit kera

mickou vázu. scstavit si loutku a vdechnoutji ži
vol definováním pohybů nebo navrhnout vzhled
vlastního pokoje s různě fantastickými předměty
ledabyle pohozenýmni v koutě, at‘ už to bude ne

dopalek cigarety zatavený vjantai-u nebo sklenka

se zbytkem vina. Je ale dobré začil něčím krapet

jednodušším.

Prostředí
Pohybujete se tedy v trojronněmém prostředí a
chcete vytvořit kostku, Pro začátek bude stačit
obyčejná dřevěná kostka na dlažbě. nasvicená ze
shora reflektorem. Na podobně jednoduchou seč
nu bohatě stačí prostředí 3D Editoru, který‘ vyvo
láte klávesou F3. V horním pravém rohu obra
zovky zvolíte příkaz vytvořit krabici (Create.
Bos). \T jednom ze čtyř oken (ncjlépe vtom s o
značením Top) vytvoříte kostku, a stejným po
stupem pak druhou. jež bude větší a placatější.
Ta druhá bude představovat podlahu, na které
leží první kostička,

Pohled1‘
Po chvíli vjisaite, že ve všech oknech jsou stejné
dvé kostky, pouy.c zabírané z různých pohledů.
Druh pohledu je popsán na kraji každého okna.
ékteré pohledy ‘ahíratí scénu zleva (l.ctt),

zprava (Right), ze shora (Top), ... Přepínat pohle
dy lze klávesami L,R,T,B,F,K. Klávesa U vás

nechá naláčet s úhlem pohledu dle přáni. Po zori
entování se v prostředí si asi všimnete, že
“krabičku“ neleží na “podlaze“, může se stát, že

se vznáší v prostoru nebo s podlahou splývá. Po

tom ji bude třeba posunout. V menu zrněn zvolte

pohyb objektů (Modíř, Objed, Move) a posuňte

si krabičku kam je libo. Možná na některém o

kénku zmizela, potom stačí kliknout na ono o

kénko a pak na ikonu krychle v dolním pravém

rohu, v aktivním okné se zobrazí všechny objekty

prostředí.

Pohled na scénu ze shora. Obdélník na

pravo představuje šířku záběru karnety, z
jehož rohů se sbíhají vodicí linky ‚směrem
k ohnisku. Elipsy uprostřed pat H k rejlek
toru ozařujícímu scénu. Vtmitřni elipsa o
hraničuje plochu největšího osvícení,
vnější pak celkový dosvit.

Kamery
Protože se ale normálně nedíváme na objekty z
pohledu deskriptivní geometrie, budeme potře
bovat nějaký přirozený pohled. Vytvořte tedy ka
meru (Cameras, Create) a natočte ji tak, aby za
bírala oba objekty. Při pohledu kamerou se ko
nečně objeví perspektiva a reálné zkreslení obra
ze. Kamera patří ke způsobu pohledu na objekt,
lze ji tedy k určenému oknu přiřadii klávesou C.
V menu kamery je možnost zvětšeni nebo zn‘cn
šení obrazu, natáčení, klopení a šířka záběru ka
mery. Na svou scénku tedy jíž hledite okem ka
mery, ale stále jí cosi schází. Je to světlo, bez
kterého ani po volbě vykreslení (Render) nic
neuvidíte.

Osvětlení
V menu světel (I .ights) jsou Iři druhy nasvícení.

Rozptýlené světlo (Anahient) osvětluje všechny
předměty ze všech úhlů stejně a nevrhá stín, po
dobně jako slunce, které je sknio za vrstvou
mraků. Svčtelný zdroj (Onani) má omezený do
sah a osvětluje při‘Táccne plochy ptedinčtů. na
odvraeenych plochách tvoří stín. 7‘ ohrne třetí
druh svčtla, zvaný retlcktor (Spot). a zatrh[memc

3D Studio
verze 4.0

‘ I ‘

‚ ‚. ‚

Top (X.Z)

“6

2 x comiks 20 tisíc mil pod hladinou
bazénu



Dobrovolný čtL‘fl dři,
ľ‘. kterv se právě potápiš do řádků Septimánova

Šoku. a tim se stáváš již našim pravidelným čtená
řem, dovol několik úvodnich slov na nsvětlenou.

Septimánův Šok se stal nezátisiou přiohoti
Luštěnin, iež je závisla. Pouze na
činnosti redakce sarnozáejmě Šéfredaktor Luštěnin
Ondra Semerák svěřil bohužel Sok do nesprávnÝch
rukou, proto se v poslednim čísle objevil v naprosto
jiném osvěttení, než bylo původně plánováno. Proto
že s Ondrou spolupracuji sice jen lehce, ale už dost
dlouho, nemohla jsem ho přeci nechat ve štychu.
Přebrala jsem tedy Šok do vlastních rukou.

V příloze budou pravidelně vycházet Postřehy z
hodin. a proto prosím ostatní
tIldy, aby přispíval‘, i ony do této rubriky. To, že se
chlubíme jen my, septimáni.má potom smysl zas jeli
pro nás. Dovotte také ostatnitn nahlédnout do vašich
hodin. Uzávěrka Septimánova Šoku se shoduje s u
závěrkou Luštěnin.

PS: Mo spolupráce s Luštěmnansi nekonči. Ne
boj, Ondro, ještě si se mnou užiješ

Karolina Koubová

e sice už začátek ůnora. ale já se
přesto vracím k závěrtt I. trímestnt. který
proběhl 30.11.1995 v plaveckém bazéně.
Někteří si mo?liá vomeuou na oběas
tr@hu nnateně pohíhaici menší holku
detšůni vlasy a npůjčenzn diktafonem.
Představovala se jako reportérka Luštěnin
o - nebudete tomu věřit byla jsem to já.

Od té doby se několik věcí nliěmlo.
Spoustu času jsme prolenošili (což Petra
Vaňka určitě nepotěšilo), já teď miateně
pobíhám s kyátkÝini vlasy a vytouženým
vlastním diktafonem a materiál z bazénu
ti). je zpracovany. Jeditté co zůstalo po ce
lou tu dobu stejné, je má vÝška. Ale té se
v tomto člámsku věnovat nebudu. Vzhůru
do časů nedávno dávnýcht

Sn FEfl
Septimit reprezentovali:

Zuzka BéhounÁ-ová
Luštěniny: Joké Jsou tvoje pocti)

těsné po doplaváni‘
Zuzka: Děs. Hiiusný.
L.: loká bylo trat“
L: DSnÚ. .\mokrá‘

I přesto, že Zuzka dopla
vala “do přístavu“ jako druhá.
musíme unIat ‚její snahu. Pla
vala opravdu s nasazenim ži
vota. Po rozhovoru se ponohia
do hlubin bazénu a zhchranna
četa (složena / několika septi
mánů a septimánek) musela
rychle zasáhnout. Kdo ví, jak
by všechno dopadlo, kdyby
chotn nebyli na všechno tak
dohře připraveni

.ilarlin “Hup/bán“
l.tištěnin‘i‘: Tvoie

dopiovoni‘
Martin: Perláktni.
I..: Jaká bulo (rol
NL: Blbá.
I,. Přípro ‚‘rn‘,,t ses n,bok no Incipit za ‘‘s‘l
Nt,: Hodně.
I,.- Jok‘ hodnI?
M.: I llavně hodně texu

prof Tučka
Luštěniny: Pane profesore,...
‚laku b: Uf utu. ti, neniú ?u, už neniúžu

‚t J‘rénovaj pot, abyste

nezklamaT‘
‚J.: Jo. I )vakraicsa

IJwiza “rodič Vede dek
luštěniny: .Juk se túji ucel z,Ivode,.‘,‘5
[Lon,4: l‘,‘scr.:
L.: Ty ses n‘/ PSÍ5 ‚‚ILflt‘n J no dnešek por, si‘ ‚T
II.: Já trénoval ti cel rok. .t á mu, nt‘ II ‚‘n/ti byl

buď poradně rte n bosi anebo ‘,‘ iÝ ‚ insert ce J50

ř.opattiiiěl e‘:stiisti

Bazén
LEHÁ TKA

Ze 40 účastníků tohoto závodu sem
si vybrala Marcelu Fridrichovou, Petra
Vaňka a prof ŠiRovou.

Marcela Fridrichová
Litřniny: Tak Aforce‘.o. oky byl závod9

Marcela: No bylo to úplně supí. akorát že to le
hátko fuji kiouzalo. takže jsem se flirt topila.

L.: .4 copoíuocnici. jok íov,h‘5
Nt.: No pomocnici úplně skvěli, lovili úplně su

prově S dávali mě taky zpátky na lehátko.
I..: ‚Jok se (• mokré t‘ěcs oblékal“
M.: 7.e ‚jsčáikn jsem musela najít princip. jak se

do ioho doslat, ale pak to šlo.

Petr Laněk
Luštěniny: Bylfti sběrač nebo tahač‘
Petr: Já jsem tahal, já jsem takrsvej taltouii

vždycky
L.:.4 Jok se toho/o2

P.: Tahalo se. rio jako obyčejně.
..:Bp‘o.tforccia těžko ne5o pa Clo‘

P.: Lina neudrží balanc, vii, una potad patia tlo

‘-ody
L liše/a jsem. že/sk‘ ale j‘o,m,‘h.‘,h /‘ Jist ro

t r;oniocndt,I fl

1‘.: ?‘t?. ‚‚V ponic‘a,án t‘inu‘‘
I ‚‚:Jsr, tok J‘O/čit) j‘otlair:. iok či: ;“tcji yns,,,ohrTr

nahoru
P.: J0 takhle. no to jsme ji ‚o stlali potad T,

přictržot till.

..1 to/škrtit .‚‘j,ad/r I z,‘ tu L‘L.‘‘t tiš“

P.: Hudněkra .‚si stikrát nebo čivřtkrái.
L.: To;ešiěj‘Je. Jak Jste to zv/alb evo/sodě.
P.: Kdvhvsme měli lepši leháiko. tak to

hrajem.

I..: Takže podle tebe :‘šechno zovtseio no
lehátku.

P.: Ja jsem to «měl doEouknoui, ale oni nechiěli.
lak silo prohráli sami.

prof Š(flos‘á
Luštěniny: Co byste řeklo Joko zástupkyně pro

fesorského týmu k tomuto závodu?
Jarka: Bylo to velmi nároäse, protože nám u

pla‘aly trenýrky do hloubky. Což je nečestně
a nesportovní!

L.: j‘i‘1ste re oblékalo
.1.: Neoblékala, oblékala se ‚ani ředitelka, proto

že je nejhubenější.

I..: Podořtto seJi ohek,io:,l‘
‘J.: Podařrio. až na t rren‘crk‘s.

BOJ NA SURFOV (‘H PRKNECH

kvarta

kvarta versus septima

I .ušlěnin : ‚jaká je .septitiio jako soupeř?
kyai‘t‘a: já bych řekl. že dost silný a s dohrou

[akt,kou.

I..: p‘Íe nepitě/s žalnou iokn kit?
let Ale tak taktiku, ta se pracotávala v průbě

lni boje
I..: nzv/ :.tc t,‘ joe,-!o dobit, což oj: ‚nakrkl“

let 1,u byla i:ahoda Ne ‚e!ed 0 je trénink. jo to

ie trc,sink. Is se prusice :ahnie tu náhodu
:‚itrcu,‘,‘et

t ep/titla
I ‚ital ě ni fly: s‘, ‚rtu jaksi ‚ oi,jscr no Lii r/rdi
st pliuia Nic noc.

-. : / přestože hi‘/,‘ s/nh! /ar ‘ni/p Ň‘apii loce/LI

zob r,.,‘.

)
)

I
)

“Jr vole, já jsem tady neurlol...“ Postřehy z hodin “Jok sCp/Šil gt‘afhit““
“To plic, t‘ vole.“ “Dvěfo obě měkký.“

dialog mezi Martinem Kul. a prof “Pro řass‘a s/pt/ce je dusík mňamka.“ odpověd‘ Martsna Kul, na otazku

! Cvrčkem no ruzdáni opravené pisemkv prof Jansa při hodině chemie prof Jansy

“ Í spot/á re oni iszeti ě. “ ‘‘Sta lín se nacpu ‚ ‚I lanzo lea. lam “Pn‘ptí Kira frk ‘liji jí, voji JIi1‘OtttiOU Psi ‘itt ‘

“Pros/nt““ ležel vedle Len/no. I :t‘cpanej. “ I t‘Sfl/Ctj.

“leda jako .5 r.o. “ prof Mrázková objasňující název Lukáš I I. ph liodutě literatury
Dušan k prof Štt‘tové Petrohradu. t.eningradu a Stalingradu

Kriegler
poci9 PO

‚lIv plujem däl a dál.,,
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s.: To máš tu techniku položeni příčky na “tě“, L.: Jaká byla taktika?
což je základní námořnická laktika. My jsme S.: Taktika? Zastrkal
je Jen tak lehce zkoušeli. Nemůžem se ukázat co nejvíc balónků 71

jako Únalisti hned na začátktL tričko a za plavky.
L.: Takže jste měli o

Po snaze o dialog s naší septimán- bří trika.

skou skupinou surfařů j sem bohužel S.: No kolega jo, ja

skončita ve vodě. (Jen počkejte! Vyřídím zaíh

si tos vámi jinde ajinak.) L.: Kom inc ie teda
strkala?

S.: Za plavky, lam se

profesoři versus prima toho vejde!

F

prof Cvrček prof Mrázková (s

Luštěniny: Všimli jsme si, že jste zákeřně Oto- prof. Bucharem,)

čil. Co vy nato? Luštěniny: Líbilo se

Standa: To se zdálo jenom ze břehu, vám naše soutěž?

L.: Agenti Luštěnin se vetřou všude, takže po- Jitka: Moc, akorát

zorovali zápas i z vody a ‚.. bych příště chtěla

S.: No tak jak se do lesa volá, tak Sez lesa ozývá. místo prezervativu

L.: A co prima Joko soupeř. lehátko.

S.: Silný, silný. L.: Nebyl váš nezdar
zčásti zapříčiněn
také

TAJNÁ SOUTĚŽ ANEB ODPLATA spolusoutěžícím?
J.: Taky bych řekla, že

prof Kalparová by to chtělo zvolit

Luštěniny: Překvapila vás septima touto
silnějšího. Nejlépe
dva.

soutěží?
Lucka: Ano. Hlavně mě překvapilo, že jsem

kolegou Machačným, který je stejně slepý ja- Toť vše z udá

ko ‚j. lostí minulého roku
a trimestru. Příště

prof Lukešová (s prof Tučkou) se sejdeme třeba v
Luštěniny: Ryta jste překvapená naši soutěží? divadle.
Slávka: Ne, vůbec. Naopak paráda. Já jsens

spokojená. Kam/ina Koubová

I.
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položku pro aktivaci stínů (Cast Shadows). U re

flektoru lze měnit velikost a tvar světelného ku

žele, zabarvení světla a intenzitu. Ještě je třeba

zvolit položku zobrazující šírlcu kužele (Show‘

Cone), a můžeme umístit světlo do scény. zesvě

tlíme Nyní už máme všechno potřebné, schází

pouze detail.

Povrchy
Co s krabicí, aby vypadala jako kostka ze dřeva?

Budeme muset na konstrukci natáhnout povrch,

který napodobuje dřevo. V menu povrchů

(Surface) zvolte (Material, Choose) z rozsáhlé

knihovny vhodný materiál, třeba bukové dřevo

(White Mh). Natáhněte (Material, Assign, Ob

ject) materiál na kostičku, a je to. Poslední úpra

vou budiž srovnání mapování povrchu (Surface,

Mapping, Apply Obj.), k podrobnějšímu vysvět

lení se dostanu později. Klávesami Ctrl+S uložte

výsledek své práce na disk, potom si můžete

scénku zobrazit. Pižjde to nejlépe zvolením po

hledu přes kameru a volbou vykreslit obrazovku

(Render, Render View). Pokud šlo všechno hlad

ce, počítač vám tak za třicet vteřin vykreslí scén

ku a v se budete moci kochat pohledem na dře

věnou kostičku, vrhající stín na béžový podklad.

4

S 6 7 8

mnohoúhelník (polygon). Posuňte bod předsta

vujíci centrum (je omačen žlutým sešikmeným

křížkem) ‚ podle něhož se bude polygon otáčet

(Shape, Azis, Place) na okraj průřezu, a potom si

ověřte správnost křivky (Shape, Check).

Nyní se můžete klávesou F2 přesunout do

dalšího modulu.

3D Lo,$er - modul pro tvorbu rotač
ních těles
Načtete si křivku z předchozího modulu (Shape,

Gel, Shaper) a upravte cestu tak, aby představo

vala kružnici (Path, SurfRev a zvolte Diameter

1.0). V munu předmětů si prohlédněte výsledek

práce (Objects, Preview, zaškrtnout Tween),

když budete s výsledkem spokojeni, můžete

předmět vyrobit (Objects, Make). Ve výrobnimnn

menu je vhodně zapnout nejvyšší detail křivky

cesty (Shape Detail. Path Detail = High) a ystvo

rit (Create) konečnou třírozměrnou podobu před

mětu. Chvilku si počkáte než se objekt přepočítá.

a pak si ho již můžete prohlédnout v plně kráse m

v modulu 3D Editor. Zbývá už jen movu vytvořit

scénu s kamerami a osvětlením, a vše je hotovo.

- Slouží ke zvoleni rotace pohledu na
objekt (klávesa U)

2 - Posunutí pohledu (klávesa P)
3 - Okno na celou obrazovku (W)
4 - Nevíte někdo, co to mamená?
5 - Zvětšení pohledu
6 - Určení výřezu pro pohled
7 - Upraví pohled tak aby zabíral

všechny předměty ve scéně.
8 - Zmenšení.

Ctil V - Nastavení pohledů na pracovní
plochu.

—
- Překresleni všech pohledů.

- Překreslení aktivního pohledu.
E - Nastavení pomocné síťky.
G - Vypnutí nebo zapnutí pomocné

síťky.
Ctrl L - Nahraje scénu ze souboru na

disku.
Ctil S - Zapíše scénu do souboru.
Ctrl M - Přenese zvolený předmět, ka

meru nebo světlo ze scény utožené
na disku do aktivní scény.

W - Zvětší aktivní okno na celou
obrazovku.

Držení klávesy Alt a zároveň kliknutí
na libovolnou položku v menši se ob
jeví nápověda, klávesou Ctai zase ke
zvoleným položkám přiřadíte horkou
klávesu.

Pohled kamerou na scénu již připravenou

k vykreslení.

C

o

íL

Or‘
__-oo o

O

hodně úspěchů v další práci Vám přeje

Ondřej Semerák
2D Shaper - modul pro návrh a
kresbu základních tvarů
Trošku náročnější je výroba libovolného rotační

ho tělesa. Princip výroby se podobá práci se sou
atruhcm. použijeme-li velmi jednoduché přirov

nání. V modulu 2D Shaper (zvolíte klávesou FI)

nakreslíte průřez předmětem (Create, Freehand,

Draxv). Může to být figurka do šachovnice, ku

žel, vřeténko, sklenice. kapka nebo kalich, který

jsem vytvořil na následujícím obrázku. Začátek a

konec nakresleně křivky musíte spojil. aby byl
celý tvar uzavřený. Body, ve kterých se čára lomí

a v pozdějších modulech i spojuje či větvi, se na
zývají uzlové nebo spojovací body (Vertex). Po

hybem těchto bodů snadno upravíte (Modifv,
Vertex. Maye) tvarjcdnotlivých zžhybů čí zlomů
v celé kresbě. Spojení dvou uzlových bodů z po‘
Čálku a konce křivky dusáhuetu přesunutím jed
nolso isa druhý. Prograssi to bud‘ provcdc autuma
fleky, nebo se zeptá. zda je chcete opravdu spojit
(Connect Vertices ?)‚ a po jejich spojcní v-nsíkne

otevřené křivky flinkání uzavřený

Septimánův Šok Na této dvoustraně ‚‚. Karolina Koubová, doprovodné kresby JH1
Andrlová. Michal Kotten, lub 7.tszana Rěhotmková, estetická asistence Jitka Andrlová. Ondra
Semnerák. Karolina Koubová, H

V učebně zn/br‘

matiky si ‘nej

bližší době mů
žete prohléd
nout něktcré
ukázky již i3‘-

kreslených

scén z 3D Stu

dia “verze 4.0.

7:



Tento článek je obsahově zaměřen na

nepočetnou skupinu lidstva, na hráče

počítačových her. Pro zbytek dosud

herním průmyslem neposkvrněné popola

cese dají následující řádky doporučit jen

těží, obzvláště pokud postrádáte trouchu

onoho nadhledu, pokud nejste schopni

konzumovat černI humor ato iv té nejnc

vintjší podobě. pokud ste zarputttmi
zastánci některého z antimihtaristických
hnutí, nebo jste podlehli cené propa
gardě nepřítele a domnvá:e se, že násiii
prezentované v počítačových hrach by
mohlo vážně narušit vaší psychickou
rovnováhu. Na tuto poslední, v mnohých
případech oprávněnou, námitku mám
pouze jedinou odpověď. TO‘l‘O NENÍ
l-IRA, toto je téměř realistický simulátor
letounu EF2000, se vším, co k takovéto

podívané nutně patří.

‘I vúrci tohoto produktu, famózni

procran‘.átoři FLrmy DD (Digital Image

Design), kteří přes nesporné úspěchy v

herním průmyslu (F-29 Retaliator.TFX.
Inferno) přesunuli většinu sv ch prog
ramátorských aktivit na pole profe

sionalnich voenskch sunulá:orú. se

pokusily takřka o nemožné. o skloubeni
věrné simulace s neustále výkonostně
zaostávající skupinou počítačů PC-AT.
Bohužel pro drtivou většinu hráčů je
výsledek této bitvy předcm prohraný.
Tento ‘Otesánek“ se totiž v SVGA
rozlišení 5 plným dctailem nespokojí
niČím méně výkonný rež je proecsor
Pentium 100Mhz s I 6\lš pamčt: a
adekvátní grafickou kartou. Nám ostatním
nezbývá nic jtného. než uřeplšout do
hranatého VGA a se slzou oku sicdoat
ploužící se krainu.

Samotny simulátor ‘ánl dua á již od
prvního okamžiku jasně najeto, komu je
vlastně určen, Všichni milovníci
rozsáhlých videosekvencí a jiného multi
mcdiálniho braku zatrpknou již po několi
ka úvodních munu a pohoršeni tnšažou tu
nehoráznou ‘patlaninu“ ze st ch křemí
kových ořů. Naproti tornu dmu lňlorový
uudše:iec Jolo anrcilétne \ šeitlu niui:i‘d:n

procedurami, len ob už br I t-e vzduchu a
t jeho t‘iiii ho 7.iWaĺ.i ž o:z:Kl ‘ luk ‘že

se to prej zapíná ten motór.“ Po zběhsém

prostudování manuálu, či vyzkoušení

všech klávesových kombinací se konečně

vznese jeho stroj do výše. Ted‘ teprve

začíná to správné šílenství. Po někotika

klidných úvodních okamžicích, kdy se

každý naivně kochá detailně propracova

nou krajinou, dochází ve vělšině případů k

úplnému vystřízlivění (někomu postačí

intelekt, někomu nar,omúže rusova Jaro

aná raketa). to má

svúj původ ve zpra

vedíívém rozhořčení

nad krutosti nevítajté
ho agresora, ktei si
nehorázné dovolil
zaútočit na nic
netušící Norsko.
Jediné co brání totální
porážce Norů je
vojenská mašinerie
států NATO, ve které
nemalou úloho hrajete
zro‘ na ty. Atmosféra
celého konfliktu je tak

dokonalá, že po ch iii začnete uvažovat
zda není něco podobného v blízské
budoucnosti možné. Všechny úvahy
zannu nah‘at na intenzitě, když při
návratu zpět z mise najdete svou základnu
v částečných troskách.

Radim Fiala

a stavu

C - zrněna zaměření protivzdutnýeh zbra- L

ĺových systémů

D - DASS - Tento panel poskytuie kemp- ‘

lexni informace o stavu

letounu. Včetně nastaveni autopilota

pohoných jednotek.

G - Gear - manipulace

vysunout/zasunout
- systém navádění na phstání

J - vr volá mapu spolu orientačními

ieli vzdálenosti
letounů

Nl - vyvolá mapu, popřipadČ slouži k přep

L
nutí režimu mapy

(globálnifdetailní ..)
P - pauza
R radar — možnost změn zaměřeni. dosa

[tu, přesnosti...
T - ‘HALD - při navolené laserem řízené

pumě vyvolá systém
laserového naváděni (přibližný popis

navádění viz
kapitola zbraně)

U - změna zbarvení HLLD (informačního
letového displeje)

V - systém nočního viděni
‘

t\ ‘ocel Brakes - bržděni pedvt‘zku
‚ *

- zapnutí torsáže
/ - vypnutí forsáže
+/--změna ‘ýkonumoiotů

I s pnuti/zapnoti pro pravr a lev a. ctor
- t sunuthzasun uti etclern i pal itové

L
trub cc
- ovládáni předního kola

Insert - vypuštění CHAF
Deleie - vypuštění FI.AR
—

- SETUP

AA - Anti Air
AlM 9M Sidewtnder - Raketa krátkého dole

tu s IR naváděním, konstrukčně zastaralý

anachronismus. Je přímým potomkem
íegendámi skupiny AlM 9‘. která brázdila
vzdušné prostory již ve vietnamském konf

liktu. V praxi nahrazena modernějšími

zbraněmi, třeba střelou

ASRAAM - Zdokonalená IR raketa králkým

dosahem, vypouštěná systémem ‘přes
rameno“, který umožárije vypálit i na

letoun nenacházejíci se ve vašem zorném

poli. Jediná použitelná zbraň do rozsáhlých

Dc!a,inízábčr střely ‚1 SR..‘t1M

vzdušných střetů.
AlM 120 AMRkAM - Raketa středního dole

tu, využívajicí vlastního naváděcího rada
ru, což umožňuje ji použivat systémem
‘vystřel a zapomeň“.

5-225 LRAAM - Střela dlouhého dolehi nové
generace Využívá nejmodernějších

zbrolnich iechnologi L Ne2 vice smflící
protivzdušná zbraň ve hrc.

Kanár.- Stará, dobrá a spolehlivá zbraň.
odolávající jakýmkoliv pokusům o elektro
nické rušení až do doby zického zrušeni
vlastníka jedinou její relativní nevýhodou
je vysoká úrazovost průměrného uživatele.

který v zápalu boje a rachotu svého iniláč
ka občas opomene sledovat výškoměr,
čímž se dostáváme k další skupině zbraní.

AG - Anti Ground
Letoun - Poměrně neúčiná, nicméně efeklivni

sebevražedná zbraň.
ALARM - Pasmvne navaděná raketa použi

telná puoti sšemu, co vvsilá siínější rada

re‘ é impulsy
Maverick IR - Poměrně účinná piotipancé

levá raketa, kterou jsen: zatím nikdr (až na

jeden zbloudily tank) neupotřebil. V ni
kajicich výsledků pry dosahuje při dcstnuuk

ei lanko, letadel zaparkovaných na špatné
straně kon fl iktu a prezidentských limuzín.
(Ehm ehm, že mě to nenapadlo dříve,
vždyť severním Norsktm, zillitanénl
krvavými boji NATO versus bratr RUS, se
to prczidentskymi vozítky jenom hemží.)

Sea Eagb - Raketa užívaná proli lodím a
vi‘tnýns pot inám

CRU - nipuituckt paklik bohem a uši
třeso-uci se alkin lat aděnýeli raket.

Krásy na past ve, prdvč je ozan]Jz) aneb
laserové zamčřo vání v akci

2 krát 7 doutníků.
GBU 12 a 16 - Laserem naváděné punty,

chrurgicky přesné a totálně devastujíci.
Poměrně složité navádění, 0110 najít nepřá
telsk velín, zaměřit ho, 0% lil ho lase
rovým paprskem, upustit bombu a nadále
cil osvěcovat až do doby vše ničiciho
výbuchu, to není zcela jednoduchá záleži
tost, zvláště když vám šlapají na paty dvě
rozpálené rakety i se svými bývalými maji
teli za ocasem, jejichž nadřízeného právě
vyhazujete do lunu (nadřízeného majitelů,
ne toho ocasu).

lron Mk 82 a 83 - Klasické typy bomb
(odhod‘ a niodli se), které naleznou vužítí
na téměř jakýkoliv pozemní i podzemní cil
Stanice metra lP. Pavlova či ruský

bunkr). Tento druh zbraně je oblíben mezi
zkušen mni piloty, neboť efeki vně trefit
Mk. Sx cokoliv vyžaduje jistou zrněnost a
trénink.

Durandal - Zbraň použitelná vvlučnC na
přistávací a vzletové plochy Výrobcem je
známá francouzská firma Metra, před
jistou dobou se zabývající též výrobou
nelukrativních sportovních automobilů.

SL 755 - Clusterová puma 5 vynikajícími
účinky proti větším skupinánt nepřátel.
(vojenské přehlídky na Rudém náměstí

Ovládání simulátoru EF2000

Enter - změna protivzdušných zbraní
Baekspace - změna protízemníeh zbraní
Space - střelba
Fl-tO - změny pohledů linterní, eXtemi,

pohledem rakety...)
Tabelátor - vyvolá konverzaČní manu
Shift—A - Vypnutí / zapntiti systémových -

údajti L

Shift—J - Odhozeni obsahu všech podvěsů

(munice, přidavné palivové nädrže)
Shift—T - akcelerace Času
Shtft4-S - přeskočení momentální fáze letu

(vzlet J přistání...) Prakticky použitelné
jako teleportér mezi Waypointy, a to
minimálními ztrátami paliva.

Shift+Q - menu umožňující ukončit misi
Shift+ukazatele směru - v TIALD módu

pohyb zaměřovače laseru
Alt+Shífl+3xEsc - katapoliáž

KE\‘PAD - pohledy v kokpitu
- display radarového systému

2 - display mapy a laserového zaměřování

3- DASS - informace o letounu
4 - panel stavových kontrolek (co pwa

to/zapnuto, způsob zaměřeni...)

- čelní panel - ukazuje druh aktuálního
zbraňového systému (AA,AG...)

6 - gyroskop s kompasem
7,9 - výhledy do stran

8 - přímý pohled

‘l‘eehnícké parametry (stanoveny pokusy)
- vyeházeji z toho, že letoun ještě nebyl

sestrojen a zalétats
max dostup -91980 stop
max rvchlost - 2.68 Machu

Systézno vč požadavky

spustí se - 386 DX + koprocesor ‚8MB

J RAM ‚VGA grafická karta

J minimum - 486DX2180 8MB RAM SVGA
garfická karta

J optimum - Pentium 166, 32MB RAM, PCI

L.....6cká karta 4MB VRAM

Ovládání Recarz
simulátoru
FF2000 SľflL4ktOk‘1Á

:€:
zpomaluje 2000
rychlost

‘ letti

Zbraně vynikající zbraň na vše, co se hýbe nebo
momentálně nehýbe, a při troše štěstí se již
nikdy vice hýbat nebude. Použitelná proti

širokému spektru cílů, jeřáby počínaje a
kolonami vozidel konče. Oblíbené balení je

podvozku

uk aza- ‚

ni .‘Eo c-,iiEF, atd.)

S..
(l



Všude byla tma doprovázená nepří
jemným, štiplavým větrem, Za nepříjemné
ho mrazu jsem poskakoval před kinem Lípa
a čekal na začátek představeni. Dlouhou
chvíli jsem si krátil okukováním té něžnější
Části naší populace, ale tu má očka spočinu
la na světelné tabuli. kdejsem četl:

Dnešní program:

The NET
Angela Bennetová (hraje ji Sandra

Buliocková, kterou jste mohU vidět asi před
rokem v úchylném Demohtion Manovi) má
na dívku poněkud neobvyklé povolání. Její
náplň práce spočivá v “loveni virů a opia

‘o‘-áni beta verzí programů. Jednoho
všedního dne se ji ale dostane do rukou
program, uniožňujici přístup ke všem počí
tačům v Internetu, chráněným bezpeč
nostním programem “Strážce,‘ aniž by
potřebovala přstupová hesla. Než se podaří
Angele ohledně nového programu něco zjis
tit, ‘záhadně“ umírá její přítel, od kterého
program získala. “No nic, život jde dál“
řekla si Angela, která se záhy vydává na
dovolenou. Zde potkává svojí “první“ lásku,
z které Sc ale později vyklube velice nepří
jemné stvoření, usilující o její život, tedy
nejprve o disketu se záhadným programem
a pak teprve o život. Navíc kybernetičtí
teroristé Pretoriáni zrněni ve státních data
bankách údaje o její identitě, atak se jedno
ho slunného rána probudí Angela jako Ruth
Marxová stíhaná za prostituci, drogy, kráde
že .... atd. Tim samozřejmě přichází o auto,
dům a všechen majetek-a neexistuje způsob,
jak by mohla prokázat svou pravou identitu.
Fo šec‘nno slači na to. aby měla Angela
Roth co dělat s policii a sháněním důkazů
pro svoji obhajobu.

Možná si teď všichni myslíte, jaké je to
sci-E. ale POZOR. ‘Siť“ není budocnost. to
je realita. Tomu, kdo Internet nikdy neviděl,
to múže jako sci-fi připadat, ale Síť je vyda
řený přiběh ze součastnosti, podávající
věrný obraz ze života l-sternetovskch
maniaků. Je to příbčh pin nečekaných
zvratku lehni. zvratů), emocí a napětí, který
bude držet vaše oči na plá:ně od začátku do
konce (“mimohodem. ten konec je fakt
super, správnej fofr“).

Doufáni, že jsem vám dal ten správný
podnět k tornu, abyste se odlepili od moni
torů, a šli se podívat na to, co se vám může
jednou stát.

Petr Váňa

Režie: Irwin Winkler
Hrají: Sandra Bullocková, Jeremy Nort
ham, Dennis Miller
České titulky: František Fuka

BUTY
Prodíráme se davem zpola Šílených

lidL Ze všech stran nás bombardují

udivenými dotazy -“Vy máte lístky ?. Zni

to tak trochu závistivě. a tak skromně

kroutime hlavou a prodíráme se dál ke

vchodu. Kdesi v davu někdo vykřikne ‘ve

druhým patře je otevřený okno Sežeňte

žebříky ‘. Zástup lidi se pohnul směrem k

neibližši hasičské stanici, div že nás nestrhl

sebou
Konečně jsme u dveří, skupina poli

cistů se rozestoupí teprve potě, Co v mé ruce

spatři dva červeně lístky. jeden anich se na

mě ještě omluvně podívá a vysvětluje

“Jdete pozdČ. koncert začiná již za tři

hod myt‘

Hala ‘Pekáče“ duní a nesourodá

směs zvuků se postupně proměňuje

vjedno slovo: “BUTYl“.

Ano, čtete správně, naši

redaktoři se i tentokrát doslali mezi
elitní skupinu lidí, kterým se poda

řilo získat “lupeny“ na legeodárni

skupinu BUTY (Bezelstnost,
Univerzalita, Talent, Ynteligence), G

která se představila libereckému

publiku ve čtvrtek 15.12.95 Šest

velikánů naši rockové scény, Radek

Pastrňák, Richard Kroczek nild,

Andrci Toader, Milan Nytra, Petr

Vavřík a Milan Straka představili

své v pořadi již třeti album Dtevo. ReT:

(Pískej si pískej / 1992, Ppooin

maalluu / 1994). Tento poněkud

zvláštní název pro nové album
vysvětlil Radek Pastrňák slovy
-‘ chtě/i jsme udělat trocho r-/ášrn)

Z gnjntu novou desku. tj-pehu jsme
i-dbali nad metej-id/on, nakonec

zvltézi,‘o dřevo, Dřevěný

mé/i ale divnej znik, lak

limitovaný edici vydali ‘

komerčních výtisků...“

Koncert vypukl, na jeviště se I
vřitila dlouho očekávaná šestka,
Kotel fan‘ tek a fanáků na okamžik ‚

přehlušil tóny úvc-dnihu songu. a

proto horlivý zvukař posunul páčky

na svém ovládacim pultu do polohy

‘MAX. Tak začal asi p‘álhodLov‘

seriál ‘bus‘ackýcli oldmes‘, zakončený
osvědčenou peckou “Mám ‚jednu

ruku dlouhou“ Poté k nám prom lu—
vit sám Radek Paslrňak, který

skládal libereckému publiku jeden
ko np Ii ment za di-ti h ýni a pochvalo

val si, že pro svůj konccil dali
Liberci přednost před vesničkou na

předničsti - jahlonccm nN A ahy
si byl stoproceistnč jistý, že puhli—

k ti to je jeho, pos kvtl nám zd arm a,

řekl bych nad

rámec progra

“but‘áckýho‘

tance. Když —— —

zvádáme. dal

znameni kapele. aby spustila druhot fázi
koncertu, ve které předslaviií písně z jejich

nového alba kterm bezesporu kralova Fran

tišek Dobrota, jehož obecenstvo přivítalo

výbuchem nadšeni,

Když dozněly poslední akordy a ulrthl
bouřlivý apaus a hysterický křik někteicli
fany nek. které se stále ještě nechtěly smířit
tím. že jejich idoly mizi kdesi v zákulisí, nastal
čas probit si cestu ven. a pak rychle domů
rozbít prasátko, abych zjistil zda si mohu dovo
lit rozšířit svou sbírku kazeto Čerstvě Dřevo,

G D Am?
Mama, take this badge offofme,..

C
1 can‘t use it anymore...
G D Am?
lt‘s getting dark, too dark to sec...

G D C
Fed lni knoeking on heaven‘s door..,

Baby stay right here uith me,- -

‘Cause I eari‘t sec you anymore...
This ain‘“, the ssay iťs supposed to be.,‘
I Fed ľm knocking on heaven‘s door.,,

Son von‘t you remember nic?,‘
can‘t be wíth you anymore...

A lawman‘s life is never frce...
I fed l‘m knocking on heaven‘s door,

Petr Vančk

Černá
Černá jak noc,

jak střecha bez tašek,

jak auta v pi‘ůchodu,

jak oči bez soudu,
jak myšlenka na oheň,

jak slzy bez pláče,

Četná bez rozpaků,
bez Šance k splynutí

bez svčtla ve studni

bez hlasu v zármutku

Černá jak myšlenka.

jak víra v nikoho,

Manin Kn‘egler

Tyrkysová

Barva klidu

a šumivého moře

přes břehy jdoucí

a nebe nad poušti

osvěžení pro zmíraj ici
ázeň nevinnosti

těly mladých dívek,

Oči té nevinné v údivu zářící,
A barva kovu

jež ukončuje živoĹ

Nebeské dálky
a vítr v nich plující

bd‘ na oceánu
přístav hledající.

Zuzana Bčhounko ‘á

Bílá
Bílá - panna nabízející svou nevinnost,

Bilá - holubice, která právě vzlétla nad

našimi hlavami,
sníh, ktei‘ý se klidně snáší na tvé řasy a

tiše se mění ve studenou rosu,

den, který tiše vešel do dveří a probudil

mne ze spánku,

Čtyřspřeží letíci s větrem o závod,

Bilá - tvá něžná dlaň hladicí mou tvář při

svitu měsíce,

slza putuj íei po tvé skráni k srdci,

džbán stojící na římse u krbu plný mléka,

světlo, které vkráčelo do mého srdce

spolu s Tebou

Bílá - život, najehož prahu právě stojíš.

Markéta Kusá

Po el-i s fl IAS

Optimismus

Hvězda ti spadla do klína

a kdosi modré z nebe chce ti snést

uchop tu hvČzdu a nech svou tvář

aby jak slunce zářiia

pod ruku a dopřej dál tě vést

Jana Šeba kot-ň

Myšlenky

Myšlenky pluji časeni,

len lok je nekonečný.

Bez konce je vesmír

a hvězdy záři lmou,

tiše se rozpadnou,

než k nám jejich svčllo doletí

Zuzka Skalická

Ráno

Záře ranních červánků

jak krev se leje po moři,

když slunce sev tůni odráží

tak pampeliška na nás doráží,

Adéla Bacej-or-á

Světlo
Stříbrná oblaka
aleje plné květů

bez světla jitřniho

se ztrácí v běhu času

Manin Kn eg/cr

Láska
Láskaje zvláštni pocitu srdce,

láskaje vratká jak voda v zátoce,

je skvost i těžké kameni,

padání nebo létáni,

Marcela Fn‘dricho vá

reci!! sílilAs

Bílá
Bílá je zdivo z kamene

Bílá je kůže ramene

Bílá je sobota a

Purpurová

Jsi odstinem čistě psychIckého

automatismti

sestra karminu, barvy krve

Jsi odstinem hudby Deep Purple

zvuk dítěte v čase, naléhavý tón

anebo klávesy Pink Floyd,

dítěte surrealismu

mísi se s hlasitým škrabotem

- nevnímat, nečíst nic napsaného.

Jsi odstínem touhy a tůnů písčitého moře

krutá svou nepřítomností

Jsi odstínem purpuru

Ondřej‘ Semerák

Sen
Dávným snem je tato chvile

- Celestýn má nové brýle

S nimi o strach žití není,

vidí už za kuropění.

Jitka Andrlová

Láska
Co nás spojuje a co nás dělí,

co citům nás všech velí

Pro některé jsi dar,

však pro jiné prokleti.

Zuzana Bčhounková

Knockíng on Heaven‘s L2oar

čerstvý sníh

Bílé jsou pampelišky

a čirý líh.

Bílé jsou umrzlé a
křehké dráty.

bilý je telefon
zamrzlý v Ledu

íný než němý
popsal nedovedu

Jitka ‚4ndriová

-Bob Dylan

D

disky,

jsme v
‚ pár‘

G D C
Knock. .knock..knocking on heaven‘s door.,,
G D C
Knock..knock..knocking on heaven‘s door,
G D C
Knock,.knock.,knocking on heaven‘s door --

Marna pot my guns in the ground,.,
I can‘t shoot them anymore...
That long black cioud is coming down
I řecI l‘m knocking on heaven‘s door,

Re!:

Re!:

Rej?:

Hezkost
Z čeho je ta úzkost?

Jak když psovi hodiš kost

čiovék po kulatém sahá

ale nedosáhne
Zbývá hezkost

pohledu

Karolina Koubová

Reklama
Ó dvacáté století reklamy

krásný věk elektřiny a transformátorů

již syčí Orient Express horami

na boku nápis “Pijte Coca Colu.“

Ondhy Scmcrák
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