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iystupuje velk množství současných holywoodsk‘kh
hvězd, ale přesto nejsou základním stavebním kamenem
ji/tnu. Opravdu hrají Jen své role ti vytváři tak barvitý
příběh plný neéekarnch zwarů. Bohuže/Je to někdy až na
škodu, často neví divák dvchticípo další akční scéně, kdo
je kdo, kdo je dohro a kdo je z/o.“

9, 8. ti. Takovv byl sled sran uprostřed prosincovych
Luštěnin. Lockv uvažujícim bytostem většinou asi
došlo, že po staně P má byt strano 10. a že po 10
následuje I 1. takže každopádně - další nesmazatelna
chyba.

Je to až neuvěhtelne. ale za těch pět let co chodím do
jedné třidv s Janou Jilemnickou. jsem nepřišel na to. že se
inemije Jilenuucka a ne Jeieirmcka. jak ‚jsem ji podepsal
pod jeii bravurně napsanou povidku Siepicex Hluboce se
ti. Jano. omlouvam.

Strana IS. doraruk. “Jo je dohře napsanei, gotika taky
dobra, otázky siušnv“ chválil jsem Si ho. Ale ouha Kdo
vos by si wtrhl celou stanku z časopisu. za ktery dal
KČ (někteh ‘ oblíbenci“ i vicď Pfímám se. já tedy ne. A
protože se jedná o věc opravdu dřdehtou pro další vvoi
Luštěnin. doťoui jsem dotaniiček na samostatie stany.
ktere v Teto době pravděpodobně už vyplňujete.

vom zde chyběl vyčet :nnolwch tviograňekvch
ohb ( liíd- kch. zavorkv uzanrauci vzduch apodi, ale
jistě pocliopte, že by entaiu vseJi uletu v niuiuleni čísle
zabral tnmiimainé nekobk datši stran. Prostor je pleci
omezenÝ. a proto konči i dnešni ‘.‘vdáiu BIJGü. Louči se s
vaira Fetr !íňa a šotci, kleň pte1‘ aaš drasuckv pumovv

pomoc. bez které by nikdy
Lušu.ninv nespatřily

‘ýkrrnnam Mo rsva
.-‘---.—..‘-.‘..., 1‘“ ‘•

.
.‘ —‘““‘ ‘-

itm, tam‘

Vivat riaéim h.n,ovým,

st‘m JĚ‘“ic‘:“rČ

5ď r‘0t5e

Nová generace. Ano, tak nějak lze
detinovat éru, do které se počátkem
minulého Čísla Luštěniny přesunuly.
Nove rubriky, nové članky, nová
remato. now design - a sarnoejmě
nova redakce. Ta prodělala díky
minulemu číslu doslova zkoušku
ohněm. Ale nvm si můžeme
oddechnout - nejhorší je překonáno a

přes desítky problemú je pro nás psani Luštěnm stále větším potěšeiurn.

Ohlasy na minulá Luštěniny byly vesměs kladne. ale často tni bylo vytýkáno:
Jo docela dobi, ale těch recenzi je příliš mocí‘ Sám jsem si toho byl védom

ještě dříve, než přilítla na mou hlavu prvm výtkt Cas byl prostě neúprosnÝ a nám

se nepodařilo vtěsnat hned do prvního čísla všechny nápady. Během Vánoc se nám:

vše uleželo, jednotlivé rubriky byly rozhozeny mezi redaktory a tak se staly

Luštěniny ještě pestřejší. osloví ještě širší publikum. A co že je tedy noveho: mala

rubrička‘ Vzkazy (3), do které můžete posílat teměř cokoliv (co mas se vzkazem

alespoň- něco..společného)- Pro..aiawnattmatky a logiky Koutek matlřzákŮ

(ta). pro každého - podle mě výborná - nibnka Humor (13), dále ‚jsme pro vás ve

spoluprací s peda2oqicko-psycholOglckoti poradnou připravili několikadílnou

rubriku Jak se učit (I‘fl a zajímavá je též reportáž z jedno super víkendu v Českém.

ráji (1). V tomto Čísle jsme také otiskly 2ovdku trochu “tvrdšího“ raženi. Jsem si

ale jist, že vás příběh vojaka v povidce Ivana Bernarka zaujme. “Válku“ 31 můžete
přečíst na straně Ö. Počínaje dneškem se take rozsrtuie okruh autoru pňspivajicich

do rubri Poee. máte tedy moiost vÝběru. V tomto čísle se taky rozpoutala

debata na téma hry (nejen ony) a násilí, která jistě zaujme nejen počítačové hráče.

Zájemce odkazuji na strany 4 . Ale nedebatuje se jen o nasili a brutalitě ve

hrach. i drogy jsou velkym problémem dnesru doby. Jak se k němu stan jedna z

našich čtenářek se dozvite na střaně lS. Recenze her a především Elmů byly

rapidně omezeny, doulän, že již na únosnou mixu. Ostatní rubriky se již zabydlely

a není třeba se o nich zmiňovat. ‚

Stejně jako asi každý z vás. i my si dáváme pro rok 1997 svá předsevzetí:

vytvofit ten nejlepší, nejčtivější, nejčtenější a nejpoutavější školili časopis v

Liberci. Je to úkol nesmírně těžky, ale tím větší bude naše snaha splnit ho.

Radši si sám zlaituzuji

B il)(s vše co jsem udělal, než
aby mi někdo “zdrbnul“
byť jen malinkou
chybičku. Pravě proto
vznikl tento odstaveček.ana I ‘kongimn chyby v

Errare humanurn eM ptedešlÝch čislech.
Často totiž vnikly dík‘;

překlepům situace časo až komická (Xlufová Edita. pnna
- narozena 1954k ktere se mohou star počat-v velkvch
nedorozuměni.

Prvni věc, za kterou se chci omluvit viem, kteří malí
třeba jen maly smysl pro spisovnou češnnu. je uvodnik.
Diky časovemu stesa nevyspalosti čt snad dusevru
indispozici isein byl schopen zplodit něco tak raniancky
a stylisticky hiůmého. Hanba mi Nechť mi rna stána
uhynou a má diamantove doly těhjeii pisek. Nic nesmyje
tento odpomy a hanebny čin n když je nutno podoGmout
že draha varka‘ čísel vvdm a v parek byla prodávana liž s
uvodnikem novyrn - opravenÝm‘).

Další hn‘izriá chyba, tentokráte ale menšího fomiátu.
jisté zamotala hlavu nejednomu ctenaíi. Jedna se o recenzi
ria Níissicn lnwossibte. kde kromě nepovedeun‘ch obrazku
takte nenavazovala recenze zjedne stany na druhou. Stalo
se tak pravděpodobně t‘ lŮ.‘dedhu chyby zpusobenc
patrné mou mladickou nerozvahiosu. Na posiedni chvth
byly některé obrázky smazanv. text se posunul a aby to
hezky “vvchazeio,‘ byly některe řadkv “vpuštěny I to se
stava. Správné zněni je tedy: “Rezisér Brian de Pointa
rozehrál opravdu napinavi příběh, ve kterem ;jce

4
RE: Reakce na

5
Povid ka

6
Ah-64D Longbow

a
Dračí srdce

10 ‘
Glimmer Man

‘10
Websites

11
Quazzi

IQ
1
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ZávěTem-bych vám rad popřál-vše nejlepší-do noveho roku, hodně úspěchů jak
fl--‘ Poezie

studijních, tak osobních.
‘

Nym stačí jíž jen otočit stránku a ponořit se do prvmch Luštěnin roku l99‘. ‚ ‚

Petr Váha. šěbedaktor‘ Alanis Morissette: Ironic
-- ‘ 15

-.
Soutěž

16
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zatah.

‘ 22.10.
—

5.12.
24;12.

- 25,12.

‚ 8.5.
1.6.

5.7.6.

Každý jistě uzná. ‚je
alespoň slušnosti pedč- —j“- I — I ‚
kovat všem, kteří se i O L1 E KO V-fl Pil tlo svčta, a proto patří
vvvoji Lustenin podíleli. utk cele oedakce tisem

‚ Casto se jedná o praci či přesvědčen. že i vaš

těmto dobrvm duším: p. prof. Fialovi za obrovskou vvpomoc a věnovan‘: ČOS oř, nbcování Luštěnin: pant

Svobodové a Vaňové. ktere poskytly počítače a ‘.tskár v p. proť. Ubisovi zaziskoni morosti zisku:
‘ Pavlu Svobodovi za pomoc vknzo“vch siruacich: Ondrovi Novakovi a Zuzaně Potužákové za pomoc
při ‘sešívám“ LwJtLěnin Pafli Kuhnové a Siflove za okamžitou konroiu J opravu uvodn±u ver: celému

profesorskernu sboru za trpělivost v ioht našeho -okupováni koptrKv J freUe\šlm pam ředitelce za
rnateriahal podporo. Zavérem bych rad :roděkovai Ondru Serncrákovi za to. am až hzšzčn:nv dovedl. a
doufám. že ho svou Draci euirě potěším Petr Jdňa

Vzkazy
?ir.u .d(r.v,

- 1.9, - Prvni zvoněni
30 9 Mnichov

‘- 3.10. - Sjednócení SR}

Jakseučit

17
Koutek mitfyzákú

Kritika kritiky
19

Volejbala fotbal
Is

I nfo
20
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-

Za zveřejnění děkujeme
-‘ “agentuře“ V‘i-W

Í (VOMAKOSSWOLfl

Caeoprbu Xaver

‚i iteiäO-:.

v‘ern, ktd( ria mé nezapomridi

f.‘-ď‘r.:tď‘t1Cc‘

Me4vc‘1ov‘
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Re: Úvaha
Úvaha

Reakce na článek Petra Váni z minulých Luštěnin
Lukáš Merz

V minulém čisle jste se mohli rozplývat nad nádhernou počítačovou hrou zvanou
Quake. Mé jsem možnost tuto hru si doma zahrát, ale po púl hodině hry jsem dospěl
K nazoru, že zase tak perlektni není a v ramci zachování si
vlastního rozumu a duševní pohody jsem jejich 70MB s
úlevou smazal. Nehodlám se vĚak zde zabývat tím, co mé ve
hře chybělo, co postrádala grafika a zvuky - po formální

stránce provedení považuji hru Quake za naprosto špičkovou a pravděpodobně za
vrchol celého počítačové zábavného průmyslu. Ale taky za vrchol zábavné
počítačové brutality a nebezpečí.

To, co zpúsobd před par lety Doom, to byl šok, protože nikdo zatím tak
provedenější zabíječku neviděl. ‘Jstal-li jsem po večeru hraní Dooma od monitoru. tak
jsem se bál, aby na mě z pozarohu nevyskočila zrůda a nezačala střilet Toto se mi
ovšem stalo po pět minutách hraní Cuakea. myslím. že to je to. hrozné a
nebezpečné. To je to. o co tvůrcům jde - o odtržení od reálného světa. Vtáhne vás do
svého vnitřního násilného světa jako nic jinéhc. Splňuje přesné to co se od takovÝch
her čeká - odtržení od reálného světa. Atc není oatržení od íeality příčinou užívání
drog a nakonec likvidace osobnosti? Nepřijde vám, že v takových hrách jde vlastně O
analogii uživaní drog? Nemvsute. že se ze stát zsvisiým na poáitačových hrách?
Myslím, že Quake způsobil něco oodobn4ho jako přfcnod cracku na trh s drogami.
Jako nový, dokonaleí a navykovéiší nastroj ak zbavit udí zdravého myšlení? Pro
crovnánĹ čtověk. kterú užívá akesi svinstvo kdesi pod mostem a člověk kten? pařít
Quakea + hry jemu nodocně oč -ana do večera ;‚vtz, paranoidní redakce časopisu Scóre. Dooman) - tací lidé mají
něco velmi důleitého spoieóre a to to. že ani edenn edokáže standardné togicJy uvažovat a myslet, Jdete-h si
takhle jednou s kamaracem na večer ‘zapařit‘ sifo‘,eno QuaKea, Je to v podstatě to samé. ;ako kdybyste se šli
zkouřit hešem. Večerní “pařeni‘ je sice mnohem zdravější fyzicky, ale není to v žádném případě zdravější psychicky.
Půjdete-li takhle pařit stokrat, suse to m:t píibnžně ste1ný efekt jako kayoyste se šli třicetkrát zhulit. Půjdete-li ‘pařiť
např. Dyna6laster, bude to tako tdyž půjdete kouřit seno: půjdete-li ‘pařiř Quakea. bude to 1ako když pujdete kouřit
orack. Je každého soukroma věc, ak se pujae bavit. jenomže společnost pak bude na takovéto zavislé chudáky
doplácet stejně jako doplácí na narkomany.

DsJe mne zarazilo to, co ještě sem ve hře viděl a chtěl bych vám sdělit svůj nazor. To, co
se odehrávalo v Ooomovi ofed ‚ety e jenom slabý odvárek proti tomu co vám nabizi Cuake.
Oounim. že by snad někde méia existovat hranice tono, co normální člověk snese a jsem zvědav.
c áím na nas Quake neoo DukeNuKem2C přijde příště. Tak brutalní hru libující si v oplzlých
moroidnoslech em skuten4 eště neviděl inehral sem DukeNukemS0\.
Proč je třeoa vidět mrtvoly ze vdech ctran‘2 Proč je třeba aby nepřátelé
znova vstavan a vy jste si monh eště jednou střelit a dodělat ‚ho třeba
zblíz!<a‘? Skutečně nechápu stuh lidí, kteří pracují jak šilenci ve drc v noci
na oočítac: sov vám mohh pfinest dokonalý ocraz mrtvého č!oveka ežfcihc

v krvavé .aiuži svých ‘..iastnich vnitřností S .lésivou nmascu V ooličeL Ty lidi, ‘teíí racují
abv mohli vyaěiat na ‚om. Je se na takovou scaneni můžete posívat ze snora .a ze ;šecn
možných úhlů. Fřeestavte si. ve hrmě 0 Sort. stere OuaKaa zaiooila, jistě monia vzniknout tak
absurdni sttuace, že cyi zaměstnanec vyhozen. euikcž aobře repropracovai rozstřenéno psa
tak, jak ho prooracovai ný. ef mezi zamestnanci chootl S íkai: “Víc krve.“ “Trocnu vič to
voko ven.“ a podobné. Takcvou brutalitu. 3K3 :e snes nejenom« akčních hrach ale i filmech.
tze snad chapat jeoině jako cacsázku nebo snad parodii či bohužel brát to jako cementní
zn‘ralost a sadismus akés zKcr‘ý čílencu. Když dnes někdo vyNoří něco ‘na vážno“ může
:0 mému fipadar nassazene - ale naopakt aco vi .a to vurci CuXeNukema c: CuaKea
mysleli, To, že v DukeNukeovi aroma odtrnne oostižené áestji nlavu a do zovié část těla
vykona svou yeikou ootřecu, o ze cnápat normalné? Hrance co je “važnš‘ a co je už roníc.
parodie nebo snad aoiitovantnodná ubohost e isté u každého individuální. Někomu stačí
vidět ve filmu pistoli a rna Jost. někomu nestačí ani zaživa vydloubnutí oka propisovací
tužkou. Ale je třeba zaoihat do takových eXtremů? Neměli bychom se těmto věcem ve
vlastnim zajmu bránit? Tomu. kdo teď macká cnladnokrevně kohoutky pušek ria počítači
nebude jednou dělat prostem zmačknout ho cniadnckrevně doopravdy.

A nakonec leště lednu aoznamku. Kdo nepovažoval Romanem Konvaiinkou PC
počítači inzerovaný horor na Nové za parodii nebo moroidni a sadistickou nacsázku či

‘mbecilni hovadinu, toho upřímně litup. Připadne odezvy prosím do dalších Luštěnin.

Stnnn 4

RE: Reakce na Článek
a vše pohltila tma, Zažehl jsem svíčkv, zapálil kadidelnici a hs-abě jsem

popadl simi zlo-vavenifmi pařáty nejbližšího kozlíka. Jeho mekot připomínal pláě
nemluvněte. Byl to zio-;stalizovaný strach ... i přes to jsem bez sebemenší lítosti
pevně uchopil diVci a n‘dal jsem ze svého hrdla řev, kteni snad nemohl bt ani
lidský. A pajc jako žiletka noi*í se do vaší koře, proťala di)/ca hnzď k smrti
vystrašeného kozlika.“Jo, pak jsem si oddech, omyl si ruce mýdlem s jelenem a
zasedl jsem za klavesmci sveho poatače a pustil si Quakea. Lukáši, tak nějak si
představuješ počítačového brače. ztučeneho hrami? Tak má podle tebe vypadat
Udská troska rtíčená gameskami no nepodobnými Quaku? Hm. mám pocit....

Cynismus stranou: To, že považuješ Quaka “za vrchol zábavré počítačové
brutality a nebezpečí“ je jen důkaz toho, že se v dnešrům světě počítačových her

nuceny tvořit něco ineho. mirumilovnějšího, Bohužel tornu tak neru.
Ale co. nikdo tě to nenuti brut. Nikdo tě nasilini neptmun něco takoveho kupovat. a re je rvoje

obrana. Příště Quakea ani nespouštěj. televizl neZapinej - stačí vidět jen to násilí kolem sebe a
člověku jez toho na nic.

opravdu neoňentujáš. Mohu tě ujistit. že Quake je pohádka proti takovým hrám jako
je Phantasmagona I a 2. .Aiiens, Han‘ester. serie Crusader. N‘ĺortal Kombat 1,2.3 apod.
Bohužel to není skutečnost, která by mé. jako obhájci her příliš nahrávala, přesto
‚jsem se o tu aninil. Proč‘? Jistě jsi někdy přečetl nějakou knížku zábavně bteratuiy.
že? Je také přinejmenširn pravděpodobně, že jsi se setkal s rtějakv‘m hororem (např.
od E. A. Poa - to zrumená s kvalitním hororem). Pakliže té kniha zaujala, jistě jsi
pocitů určíte vtaženi do déjě, do tamnniho světa - ODPOUTÁNI OD REALITY.
Ptesně to. co sám na hrách kritizuješ: vtahnut, do děje je to největší kouzlo, jaké ti
může kniha nahidnout. A ti her je to ještě írnertztvnějši (sani jsi hlavni hrdina, vše
‘.sdíš. - Ale srovnavar hmaui her s braiurn drog
iVSjš‘,. W naprosta pitomost - nazor zrnéiiim až
Teď ale nu ukažeš konheun případy, kde to
znle došlo tak daleko. že bylo nutno vřtleciar
en na ícha psychologa. Porovnej si sani pro
tobě. jak sebe tasiedkv pětiieteho mtenzvru.ho
se k uhvaiů drog a nasledkv pětiletého baveni

tomu postavtš, Dokud bereš tento druh se hrami. iNi‘vshm si. že jsem ;tářnrn
zabavv jako hru je vše v potadku. Teprve příkladem toho, že to bram neru zas tak
až ptela‘očiš tu pomyslnou hrasuci nasrava vražedne, jak poptsuieš - ještě mě
zde jisty druh nebezpečí, že to na tobě neodvezli. Co se tvk-a tvÝch narážek na
může nechat néiake psvchicke nastedkv.- “paranoidru redakci iasoptsu Score“ jsou
též naprosto riepravdive, dovoLiti si říci, že uhozene. Po osobmm setkám s jetími členy jsem usoudil, že se jedná o
naprosto nonnahti lidi, kteří radí hrajou a dobte píšou. To. že např. Honza Eisler během psaní do Score - a jeho
šéfovaní - uspěšně dokončil Pravmckou Fakultu UK příliš nesvědčí o jeho nanišenern stavu.).

Tvoje další naražkv na firnu ala IDSoft patří Spiše o par itranek dáli, do rubrik‘‘ Humor. Bohužel.
co tiž neru tak vnpne. je skutečnost, že to Udí radí hrajou. Tady e mihne ptát proč‘? Proč prahneme
‘on rom, abychom mohli ustřelit mutantovi hlavu brokovnici. Kde se to v nas bereJ On vlastně ten
ldSoit děla jen to. co se Udem hbt. Takže není ciuvod narážet na brutalni aurory. ale na krt‘eiačne
spotřebitele tohoto sothX.Taru Hamnoejmě nejen sortu. stačt si zapnout telet. Novu specialnďr.
Kdyby byl totiž každý ako cc, Lukáši, nikdo by si něco podobného nekoupil. a finny by byli

Na druhou stranu je hrana her jen obyčejná zábava srovnatelna s čtením kiažek.
sbtrámm mánek, brnkamm na kytaru - vždY se jedna jen aien o zabavit.

Promě samotnehoje hrana her jedna z nejlepších možnosti, jaksi užit svůj volny čas.
Za těch teměř již deset let jsem pomal stovky nových světů, zazlI neuvěřitelne
příběhy, zachrastil vzdhlene civilizace. vybral tolik bitev, odhalil zdánlivě neodhalitelná
spiknuti, rozluštil nerozluštitetne, dotu‘al nedohratelné. A ‘vždy cítím taměř dětinskou
radost když slyším: I VELL DONE, SOLDIER,j‘JISSJON4CCO,WPLIScHED

Petr Váňa
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Povídka

ČÁST I. Ivan Bernátek

V
Na náměsú stál voják. Nebylo to obyčejné nainěsd v

obyčejném mésté . Toto město bylo nučeno válkou.

Zohýbaná lampy pouličního osvětlení. vypálene vraky

automobilů, trosky, suť a rozbíte výlohy,to jediné

činilo společ- nost vojáku, na berem byly vidět utřapy.

kteiyrni prošel. Důkladně si ho prohlédneme. Rozbita

přilba pořád padaiici z hlavy. maskače propáleně a

umazane od krve a omítky, iitočna puška, připnuta na

hrudi a boty. bere již delši dobu nikdo neleštil. A

nesmíme zapomenout na obličei, v němž byLa poznat

tmava a vvčei‘pani. ObLiče. ‘su hezký. aru odpudivv.

Obliéj člověka, do kterého byste neřekli, že by zabil

člověka. Obličej mladeho niuze. hery se zde ocitl

rtahodou, Bohužel ‚e na tniiněsti neocitl nahodou.

ale kvuh rozkazu z veiirelsrvi. V rozkazu stalo: ‘Řidit

dopravu usmpuiictch vetsk clo ceritra. Nic ne. nic miň.

s pořadovK‘m čisleni cčig Tjiž davno iebylo

pro tmádu dulere meno. zde stal pět hodin a

neměl co usměr- ňovat. Jedinv incident se skupinou

civžiism vyřešil granatem. Pravě rzuominal na sytu

život před válkou, na nálet ve kterém neztratil rodinu.

aie iluze, když uslyšel odkucisi z da]k hluk motorů.

Připravil si pušku ke střelbě ami±il do ulice. odkud

1ÜU ‘.“.ciiazel. :\a zaiuáJl comalu vicia kolona vozidel.

Thnakladiuvozv aďitankv NJaUadsuvozle vezly

něco, co se vojuku vrylo do nametl. Nhrxly . ln-a těla

naiazena na u‘ouiadu na pmktve korby vozidel, Ležeů

tu všchni. Votact vedle ctvrhsru. hankeři vedle

proaavaču . chudi ‘‘edic uonarvch. ltniier znetvořena

těla. tedy. puchvře po zasálw rl nern. duste. zčernale

iavky visici Z nemveh ust .siepe oči nrauci navždy

.ibi utržene ruce. :oz±cene kort..Yěktera 2

těl pohnu-ui - :o kdvz flaklazra jutoinohú vjel do

\‘Vrnolu nebo

kdvz nékrere z ‘ěl nebbo zoeeia mrtve. Jakasi mrtvola

postarši pam )biet5cne do kvncko- vartvch šatú

vojákovi zamavala, ruka se gro- teskně kvvala ze stran‘

na stranu Když rento bizai‘dm konvo zmizel v dne

ulici, vjely na namésti tři tanin‘ Tan.kiste. vvunun z

poklopu ria věžích tanku, ze VšeIIi) ilelnce phporninali

mrtvoly vezene na korbach ořed autu. Oči zapadle v

ečmch důlcich. propadlé. šprnave a neoholene t‘vaře pod

helmami byly absolutně bez výraztt.Tankv byly

ověšeny suvenvrv ziskanvnu v bojích a trofejemi:

svatební šaty potřísněne krvi, lidske lebky svázané

dohromady drátem - sbrrka bezcených a mnohdy

zrudnch věci. Za tanky jel poměrně norrnáhuídžíp.

Řidič za ušptněnym píedium sklem skoro nebyl vidět

střelec, opíiajíci se o k-ulomet a othaný důstojník, to

byli lidé. kteří rozhodovali o osudech lidí. Voják je

znal. Patřili k stejné divit. Dhp chvíli rnanevroval, pak

pro změnu zapadl do bláta a nakonec přijel až k

voiákovi. zastavil a důstojník z něj vystoupil. Zasalutoval

a po chvih přemýšleni vytahl z kapsy umaštěný papír.

Poté začal číst Voják C54 g se tria dostavit na

veliielsn‘i, Podle rozkazu majora Floweho jste převelen

na veiitei.srvi“. Pak přestal čist zamrkaL Jakoby nevěřil

svvm očím a zeptal se: “Tady pisou za mimořádné

zasiuhy v boji má byt vvznamenan Zlatou hvězdou. ‚Te to

pravda‘?‘Vojak se na ohnili zmn‘siei ‘Jo ze to pravda‘

odpověděl, ‘Zničil jsem hazukou tři tanky Ukořistěna

RPG-7. Trčela u nas ‘e skladu a nikdo s tim neuměl

znchazet, Pak napadli veliteltvi a Já jsem ten báni popadl

a bumĹ Bylo po nich.“ Dústoiruk se zasmai “Tak už

vln, komu to vezem.“,,. Vratu se k džípu a z

pt‘dwadky v pakubni desce vvrahl malou díevěncu

:dohnku. Otevřel i. třesou-cima rukama z iu vtáhl

medaili a připnul mu t ra ;naskače. Pote začal

;iaučenv proslov: “Vojme C54 zste n‘u‘niamenan

řadem atc hvězdy. Blahcpfeji vojíne Stanievz

Brickrleví. Vaše rodina by na “as byla pyšná. A nvm

pojeďte prosu-n se mnou.“ Voják uposlechL ohromen

nin. že po dlouhe době uslvsel we jrneno. Sotva

nasedL džíp se rozjel. ?ronžděii ulicemi města. Nh jeli

rrosin‘ domu. objižděii karen‘ po ganarech ve vozovce.

im vice se bhžíli k centru, drn vice mijeli lidi.

Zpočatku pouze vojáky. nebe‘ zloudici šiience. později

obyčejné lidi. kteň vétštnou prodávali nakradene

potraviny a šperky. Projeli několika kontrolami, až se do

stali do centra města. Kdysi zde byly obchodni domy,

autobusové nádraží a ohvrne bloky. Dnes zde jsou“

zak‘opv, bankády a automancke proti- letecke i‘aketove

svstem‘-. Upre‘tíed namésti byl nostaven bunkr.

Vehteiske stanoviště, jak byl bunkr nazvvan. byl z vétši

dhpu cestu. Dp dojel až k barikádě. Důstojník se
prokázal idenh6kčpj kartou, hlídka odstranila zátaras
a pustla džíp dovnitř Vehtelstvj připadalo vojáka
(nadále Stanley) po špinavých ulicích až přespříliš čisté.
Získal “pokoj“ v d.lruhém patře bunti, Stolní
počítač, stůl, židle, pohovka, skříři a hye- nické
zařízeni bylo jediným, co se v mistnost nacházelo
Stanley však příliš dlouho pobýval v rúziiých
troskách a rumáck proto mu místnost piípadala
komfor,j Umyj se, oholil, převMd a‘,‘vdaj se na
pruzltum bunkru. Veleni všem vojsk-um v obiasú trn, v
městě obstaravalo osm operátorů sedících v řidicrm
centru. Na rozkazy generálu ptesuno- valí divize z
místa na misii, řídili automadclce obrnu-ne a ťnočne
systcimn‘. Operatoň seděli v anatomicky rvarot‘an-cj,
kteslech bez pohybR napojem na umělou v\živu a
podpůme ;ednctkv, čivah se bez hnun na monitor
pOCtaCů pteidcene udali a lupě vkonavaii roiL‘;
Stanley stal uprostřed mnlsmosTi když se na něi ‘caen:

zeneralti ctech, ‘\oíule. co tu déiate Toro e vejjtejsr‘,i‘
‘.)kanižírě zmizte!‘ Stanley se postavil n,n ozoni
zasalutoval“ Vojtu Stanley BTickslev Mám se lúa,sir na
veiitelstvi za učelem řízem bozovvch cpeme:. pane
Stanley nehnuté taJ. Blufoval .t dourák če mu hiuf
v3‘7deVvšeL“ Dobře. ‘—rtne. Připrav-e ‘e na
operaci za patricem nunut,“ Srnu-jev otočil cacáaze
Zrovna stál ve ivench když sver ‘;‘vbuorj Prvnj co
začal vrtu-flat byla mna. Potom 7tlšiv na Ě:d‘a Jajš;
ponty. Sir‘sei hvrzcam větu-i, sknpéru kovu, praskau
olmě, cidl vlhko, Pomalu otevřel oči. Uviděl ‘)bobu
nasáklou deštěm kouř bvvajv strop bunira, oceicve
traverz‘.‘ a dratv. ktere pokroucene čouhaly z betonu
Současně s ani si uvědomil bolest v rameni Opairn
vira] a cranj se hlavou ti ruin .íveři Prokjjraje -vnu
nesikovrtosr,, zacaj nIceM cestu ‘cen eamou motc‘u
se zdála stiecha. Pola‘oucenyc a znervotenn-ch tal okolo
sebe si nevšimni Po draiecli a :-‘romadach sna ‘n-spikni
ven, Bolesuve si porezal ruce a rozena] svou
uniformu Po několika rninutach špiliam oasro padnu-i
se dostal na bvvajou střechu. Námésti okolo ‘ounia‘u ae
změnilo v jatka. Lide, kteří byli shromážděni na namésti,
byli všichni mrm. Někteři seželunu, někteří
!ežejj tuzjiě pokrouceni Stanley pomalu sešplhal dolů ‘

a vydal se na pochod meží stovkami mrtvých, Bloudil
ulicemi jako ve snu. Míjel ulice $ nic netikajícími
názvy. Proplétal se meží vraky automobilů, zakopával
o těla civilista a vojáků, hledal potravu v troskách a
stále častěji jednal pudově. Zabloudil do iičené
stanice metra. Sešel po schodech na nástupiště
Nevšímal si stuianeho obložen,i stěn, drátů visicich ze
stropu. temných vvioh obchodů a najednou bačci
tunelem, zakopaval ti pražce. narážel do stén, nořil se
do stáje větší trny

- a najednou vystřízlivěl,
Restroval vlhkost, tmu. hni‘obný zápach. Měl

pocit, že se na něj stěny žíín, že se topí, že nemůže
dychat. Dostal strach a propadl panice. Snažil se dostat
ven, ale nořil se hlouběji do tunelu, A pak najednou
uviděl v dálce světlo.

Konec I. části
Ivan Bernátek podruhé:

ÁLKA

‘
Povídka

části pod zemi, Na náměstí se shsomážily hordy civilistů, ‘

které se snažily dostat za barikádu z vrt automobilů,
postavenou vojáky, Vojácj na barikádě odstrko. valí lidí,
lezoucí k nim nahoru tyčemi, kopali do nich, ale
newstřelili, Munice se měla šetřit. Dp se proplétal
mezi lidmi, kteří se snažili do něj dostat, mlátil‘ do
předního skla a pokoušeli se z néj vojáky vtáhnout
Střelec musel vystřelit několik ‘stntých salv do
vzduchu, teprve potom se lidé rozestoupili a uvolnili

MEDVĚD NA JEŠTĚDU
Jednoho lasneho dne léta páne ct,ztt jsem se vydal se <v-ým

Pavlem Svobodou apancm prof Fialou saĎkovar naJested. No wdal...bv(jsem bnnájne zburcován ti vzbuzen bi-zv ráno anIlin zvonkem domovrnm
Za dvenn, stal PS nechce te roi psát dlouhě jmetol a s lilackvnj
vyrazem se rot opral. zda-l, se nechci zutr,swg sjezdnnaÉi velehon‘

‘ na ‘anich Souniasil ‘sem, Po aarocných deseruainueowca prípravách
‘ ‚Inne ‘r.raz,j,‚ Slav n‘nan-a)i moc zaTiutavá nebyla rom toho. CeJsem Orazil aoo« nasel ‘svc rtgav,ce ( 3‘ zde stírají veikou roli, mvsiim
“tomto príbehu, a flanc ae e, urna pnidal p, praL Fiala, Nekonečne me
vvs[ouoilj 1 acekavalt ‘lImsKou ‘poleenost preZetitovinou nasImi

‘ poiuzacknjui kate pr,siibiy icasr. K nati velké šromi se nedostavily
‘,‘as Jime si njespon zsrahjJ ‘ježdenim priehJeho mim-svada Zet‘ se
proka,zaÁ? WnIc i2kaVzce Jako icso,ume iedoseateene Teein
izoloat aokazaiyaz pate. co oviv obaleny tlustou “ranou snehu. během
jizdv ta J‘estéci srna se pobochajj Libercem pod sanosovou poidickou,Nasrěsti bylo .‚k‘elé poca,, «vhled z .íešiěcb byl ztadherny Naborenastal Duzebne ucekdvay skanuli, Oseaiali Jsme .sané a boby a hurdkopce. ‘shi Line no silnic, od lioieíu Jeltěd srnci-zrn k malebné pastou.lceo rrcenu nice, Rvcniosr kia ucitazeJjcj, ba lide Dam ocflomé uskaKa‘,j c

‘ SetR‘. Doie “ane casus‘ tli “dali sine se Pláně, ‚Uzda byla anet
.ICnVaU ‘‘-e io Jance osc‘ja sine s‘eno,e,i z akési siezdovce ?oa‘arke Dorane ‘ne t,Imz,jsv ‘ta (etna «ebeva-ozdi, bylo ‘oesocinijto

‘ ‘CaenS PS sine osedlali ane ti rrziell jsme se zr ‘;ezdoyks‘. Pavel zněl 5 itt ti5 navanet, kdvbv.,.kd-yo‘ em ritto viděl. Nakonec “e ionaáio Cobře
izna bv!a s‘iperrt‘cj‘a ti za pro‘,ma ‘ad “iezdas,i -‚aia Lnou ánoni

‘las acal ronasedova ‚iuu‘ horsk‘c sluzbv, ale lase rnaskovact
Sc00000sri nas uk-vltt pren aJn‘nepr5rek‘vc‘n nukolertclch lesormu,

‘“ .:‘.‘rs .zan.m “. r,‘c :vsa
:r,srra ‘zevf“yc-L‘r. ‘sraz, arTi .2-Iar,aaz‘;,a; :.‘czac‘.‘ra, =.=‚2trĚ sjuk“cur ‘ rTe:

‘vS(r.z,‘zc.z accts ‚z ‚‘nsck‘,‘ ‘ :2resti71 5rz,Zktm ‘Lic «te “t‘cei,;
;t ‘Zz,rz :hvrcvsnr «ravrcaoonc -“ .it‘,,‘“ Nakonec časpro setni naoto. Cassia obosanem srna ‚tawtlj ti tak sine jeli ie‘.udv

na rnie ti pa‘‘osaisii se mne aias,inie meáveti. Objal incnl-aman dači po na rnea, Snazji sem se diet, ise nahonil tne. Nasttst, se

Z 0Cl vvlcjubaJ Pavel

‘;r
ti ‘ testa dolu ds-la

tlepnjenma proto,
Ze st WOje Sant
prokazalý jako

J
i levičáci. Fiat tajily

J do java. V h‘wnvaji
/ jsme se shodli, že

‘ I akci zopahnzjen I

‘ c,__J medveď

..

-
‘

‘
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Ples

Legenda grafu
Položka ztráty představuje počet osob, které

byly chvílemi z různých příčin bez sebe.

Položka pády označuje nejpoužh‘anější pády
(u profesorů to byl vokativ, u studentů inst
rumentál. nominativ u rodičů a jejich

rodičů)

Položka únosy zahrnuje unešenost účastníků
plesu.

Položka faux-pas představuje počet
účastníků, kteří se veselili zcela bez obav.

Údaje se pohybuji v ronnezí. Směrodatná
odchylka závisí na postoji čtenáře k
podobným informacím, které se objevují v
denním tisku.

Ze zápisníku neznámého účastníka
který byl po skončeni plesu nalezen pod
stolem v přísálí (ten zápisník, ne
účastník):

taky nevrátí. A Franta mi stejné

‚ neuvjeří. že se eště konaj podobný

‘plesy jako za jeho mJadejch et.

Škoda že tu nejni. Takový časy se

už taky nevrátí. A Franta mi stejně

neuvjeři, že se eště konaj podobný

plesy jako za jeho mladejch let.

Škoda.

Zeptali Jsme se našeho předního úlosofa.

jaký byl I. maturitní ples PG
Z materiálního hlediska by se dalo

mluvit o tom, že v objektivních dispro
porčních jevech subjektivismus zase
jednou determinoval objektivní realitu.“

Děkujeme za upřímnou odpověd‘.
SOJA

Pokračování z čísla

Už to je hodně, moc a moc

Na stránkách Luštěnin se opět vracím k programu, který si
i v současné době zaslouží trocha pozornosti, i když jeho
výrobní datum může v něčí tváři způsobit úšklebek. Dotyčný
tedy máze tuto stránku přeskočit... Potom nejspíše prá‘ě sedí
za monitorem na kterém běží verze 3D MAX. zajisté má v

pravé ruce digitizér. v levé sklenku zlatem se lesknouciho
Jana Chodce a na klíně tři sličné sekretářky oděné pouze do
mesh oblečků, jež zajisté nejsou v Gouraudově stínování.

Pokud jste neroniměli předchozí větě, bude pro Vás lepší
pokračovat v nějaké méně náročné práci, třeba si jděte okopat
zahrádku nebo spočítat pár integrálů, to Vám pomůže
mnohem lépe se odreagovat.

Po předchozím odstavci tedy zbyli mezi čtenáři pouze
postavy jednoho z oblíbených Jiráskových románů (pro méně
literárně zdatné: Skaláci), kteří lépe pochopí, o čom bude řeč.

Dočkali jste se...
O 3DStudiu vyšla dokonce kniha Je psaná ve

slovenštinČ, dodává se k ni CD s desítkami animací, stovkami
3D objektů, kolem tisíce obrázků, materiálů a bitmap po‘rchů

-. a několika poiovolně šiřitelnými programy (znáte stavovou
rovnici Shareware ? “Shareware + zkušený uživatel =

Freeware).

Knihovna materiálů a povrchů

Materials Editor
V předchozím článku byla řeč o vytvořeni trojrozměrného

objektu, jeho zasazení do scény, použiti reflektorů a kamer.
Zmínka o tom, že objektu přiřadíme jakýsi povrch “Dřevo‘ i
podrobnm Popisem toho jak 3DS pracuje s maleriály. bude
tedy náležitě rozvedena a vysvětlena v následujicích
odstavcich.

Co je pro 3DStudio materiál?
Je to soubor vlastností povrchu předmětu (odrazivost

světla. barva. tvarováni ...)‘ které jsou všechny popsány pro
každý materiál zvlášť a uloženy v modulu Materials Librarv
ES) pod r.ázvy jednotlivých materiálů. Pokud načtete néjak

materiál a přiřadíte ho předmttu, určíte tím, zda například
rvchle (předtím pouze drátový model)
bude vypadat jako z plastu, bude lesklá,
matná, průhledná nebo zvrásněná
puklinami.

‚taktu může vypadat malenů?

Popis Editoru Materiálů (Materiais Editor)
FS - Editor materiálů. Dílnička na výrobu materiálů.

uiožen‘ch v knihovnách s příponou *.LIB
CTRL—L - Nahraie knihovnu materiálů
CTRL-S - Uloží knjhonu materiálů
G - Načte materiál z knihovny

I P - Uloží materiál do knihovny
I R. Vymaže materiál

T - Zapíše úpravy materiálu do pracovní scény
F - Načte materiál ze scény
C ‘ Označený materiál přesune do 3D Editorujako aktuální

3D Studio
verze 4.0

Vytváření materiálů

Grafika

Nejdůležitější pro vzhled budoucích materiálů je zvolená
kvalita vykreslení v 3DS existují čtyři druhy zobrazení - Flat.
Gouraud, Phong a Metal. První je nejméně kvalitní (ale
nejrychlejší). výsledkem je například krychle s ostrým
přechodem mezi jednotlivmi ploškami, které ji zobrazuji.
Phongovo zobrazeni již bere v potaz zakulaceni objektů.
Gouraudovo zobrazeni počítá navíc i s odlesky. Zobrazeni
Metal se používá ve výjimečných případech. např. když je
třeba napodobit odlesky v cadle. od pochromovaných částí
vozidel, od vodní hladiny.

Materiály se vytvářejí zadáním různých parametrů podle
toho, jaký druh povrchu chceme napodobit. V následující
tabulce se nachází například nastavení pro materiál
napodobujicí lesklé sklo.

První položka označuje rozsah odlesků na povrchu, druhá
pak sílu odlesku světla. Znamená to. že když jsou obé

-r
položky nastaveny na 100%. bude sJd určitýflhlem
odrážet veškeré světlo vržené na předmět
tasí jako na dobře vyleštěné kovové kouli).
Řádek Transparencv ovíivňuje průhlednost
vzhledem k pozadí. Transp. FalloiT určuje.
zda bude předmět průhlednější k okraji či
ke svému středu.

Reflection Rlur určuje. nakolik bude
způsobený odraz jiných předmětů na daném povrchu
rozmazaný, rozostřený (napodobeni špinavého, mastného
nebo nerovného zrcadla). Self lllumination je poíožká vlastní
svítivosti objektu. Při 100% je objekt úplně viditelfý i v
naprosté tmě (napodobení LED diod, neonových poutačů.
rádia. uranu C235).

Kromě těchto základních parametr‘ je možné ‘äastavit
různý vzhled povrchu přířazenim bitmap (obrázků ve
formátech BMP. CEL. GIF. TGA. JPG ) na vnéiší strany

flap Type
texture i Fl

I Texture Z Fl
I Opacity Fl
I Dump Fl
I Specular Fl
I Shininess Fl
Self ulnu Fl

IReflection Fobjektu. Běžně
se používá
různých bitmap se strukturou dřeva, mramoru, ale třeba
rozličnými nápisy a titulky. Parametry jsou podobné jako u
předchozích voleb, pouze položka Dump určuie hloubku
reliéfu v použitém materiálu (praskliny v kameni, hrubá
omítka, vlnitý plech, zmačkaný papír). Hloubka se projeví
hlavně při šikmém nasvícení světlem typu Spot. vytvoří se
hluboké stíny a vystouplá osvětlená místa.

(případné dotazy nejlépe osobně do oktávy)
Ondřej .Semerák
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Bylto Senzační ples

První maturitní ples Podještědského gymnázia

o Kyna

• sexta
StÍ,ia

!.Oktá«a

‘ Q ProfesořL

• RČe

•HOSIě

ca<ová Ztr% Pády Úny PaN
úeat DaS ifliTlOSS E

fln. Stres,

transparei

Trans. Fa
Ret lect. J
Sekt 111w

72jC
1Q

‚ 20

Sotten

ISubitAďg
I Ii

‘

_____

Zaručený recept na ples dle kuchařky 73
Dana Nevařila ( strana 258):

;gredience.

.‘.ejméně 19 studentů osecnihc r:črik

1/2 kg wpových hlav

tucet čestných hosti

špetku pikantních ar.ekcct

iohře naložené profesor“

vino ena baseň

iaznavený orcnestr

Postuo:

tudentv obereme. wkostírne. Čestné hosty

necháme usadit, skopové nIaw necháme

okapat a potom je whodime. Nádku Z

profesoru a pikantnícn anekdot rozetřeme po

2arketě Vše lence podusíme ve víně a

necnáme uiežet asi čwtÍ hodiny. Mezitím

rozžhavíme orchestr. aby po úpravě neztratil

šťávu. Připravenou směs za wsokě teploty

řádné prcrnfcháme. aby se r.äm :rmé nezpálila.
r

Podáváme horké! nejlépe s gustem.

.4

flnount
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Recenze
Internet

Na IlJin Drači srdce sem ci se
srnišenvn‘a poctiv Tato žánr pro ině b
teto chfl pMsarc\ral\ taková tíh:.
jako napúklad Basbar Conan, Rudá Sonja
nebo Pán šelem. V podstatě je to ten drah
Ehruj. po jehož zhlednuti vrzni scházi už
jen naltěny meč se symboly hadů (nebo
podobne havétji Solidně vpa±ji i
oovčejne lebky a chatrná bedzitni rouška
odhalujici Viševpiacovkgai tělo
Samoejstiě - myšleno obiamč.

Především u něžneho pohlaví by tobž
pouze bederní rouška nestačila pro onen
užasnv pocit sebevědomí a sily. Pak vam
bram jizjn rodičove a zamčene domovní
dveře v konanÍ hrdinskvch skutků. pio
ktere jste byli předurčeni. Ptejde vás to po
prwum otočen kdte v zamRu, atak si snij

Dračí srdce je ve své podstatě
pohádka Je to rnomilÝ ( a
sarnoejmě i naivní ) příběh o
raledorkovj iitnn, ojeho učiteli
o ‘vzpouře sedláku a o drakoi

se boji o svou duši. Drak
Lrnue ;Miflaz srdce pobcmzivemu

pnnci. pxože si chce npstiz posrrrmy
hvot. Z unncc se ale po koranovaci stane
Ij:y Mtn a jcho učitel Bowen uni
ze nnéuv jrnlicova chováni drakovo srdce.
Proto se vydá iia cestu potnty a chce zabít
všecluiy draky a o se mu ( tiž na jednu
vjlmioi I podati. S posledním drakům se
•spřareh 0: Karou ci*ou. jejiž otec byl
zawaždán kiuieiri. a s “ prašrknvm
tnnichďzn sejdou kraJi postavit..

Takto swučnv jsem zamérně. Film
určitě stou za Zhlednutí a nechci vám liti
potek Um. že vykecámjak to dopadne.

Nzcmené píiběh ( bezespom dobiv
neru to. co Drači srdce vvzdihuje nad
ostalm turny sveho Žánru Je to celkové
pojeti a rncovam namétu. Zpočátku se
zdá atn oněá

nwjŽclenavpj notornriW ntnc.,.Č.
ale naR nasieduue část naprosto uvolněna.
perrekmá promyšlená a skvěle wivařeiíá
t,ékuou atmosféra Ednu. (Mimochodem
kdby tato část nebyla mkova. jaká b‘Ťa
tn kdyby !Ma “radobtahia“\ b 1w

1. film r‘rcnadák Přijdou i V ni na ve
milovnici rakoveho toho neinji,eho. ‚ihčs
cvhu .emeho humoru.

Uvolněna noLde cuk pfde k očekavara
posledního bo;e.

Naprost\m přc peruti pro mě byla
nápaditost tvůrců a perfekmi technická
mrncovgu. Drak 51 na ilmoci

plĎÜiě jako doma. Snad jen trochu
přípomínal disneyovská postavičky, ale
jinak byl dokonalý. Zádný poFazs o
napodobení mýtíckého tvora Drak Jestli
draci někdy e.‘astov±tak wpadah přesné
takhle. Počítačově animovaná obluda
tdrak s‘mák) opravdu neměla jedinou
chybičku není se če,mi divit, idrr «rudla
fnckujr*zí Lig/zr and .5Jagic animovala
:tebaiJčirskýPmt.Parkpozpr; Sean
Connemy půičil svůj hlas opravdu Iontu
pravému. Dluhio ůci, že ani herci
nez)stávali ve stu dračího hereckého
tykonu a byli velmi přesvědči%í

Mi bych měl taky něco zi±bnoum.
Ta:nunoä trn po přečtení této recenze
budou pravděpodobně fikat takove ty věci
jako: “Drači srdce je blbost. Jak jsi o tom

moli‘ napsat něco takokyho ?! Je to
blbost ale moc pélaiě natočena. Kromě
toho se Drnči srdce mast posuzovat jako
celek A jako celek je to dobiv Elitu. Dak
co trn vadilo, byly titulky Nejenže se mi k
tornu říhnu vůbec nahodily, ale whledem
k torna že Drači srdce je spiš pohádka pro

r děti, bych očekával česky dabin2
[ĺ/cet-v je ale véruíncyu naprosto
úděsnÝ - pom PVk Na druhou stranu,
heznnn a zejmnena drakovi b‘lo v
OnŤ.MmHJTI zněni “vh3Tně ozumět a
nebt problémů se slovní zasobou,
byl bych se na uimjky ixxl‘7?eĎ
chybičkou byl moc cflouh‘závér.ksi
mil být oslňujíci. ale posledmnch pár
minut vvmělo poněkud rcwačitě.
Nebylo to ošldive, ale k Elmu ují to
vůbec nesedělo. Cely Elm :msobil
púrozené. ale autoú ve snaze udělat

bombasticky závěr šlápli tak Trochu vedle.
Aostami chyby? NrebYLv.p bt,

ale Jen V maličkostech. Á to se srava.
tomto případě však \‘lcetneně nevadily.

Tak abych to shrnuj Drnči srdce je
paa4 p)vedena vohadka L dc‘bm tin

draiicnt . Trn, k1eň maa rači
romanácke pohádky. filmu mohĹ en
iopomcir a ti. kretz se na slova
‘itrnauncky film? divaji skrz prst‘, uv na

ttěi méh jit t3kc Možnu. že rniému nazor.
Jako ul.

hup :!/www.lu casa rts. com!

http://www.coe.uncc.eduí—.blfesper/alanis.html

http:/fwww.addict.com/
http:‘/www.music.indiana.edu!musicresources;

http://www.fifa.com/index.html

http://www.conntectcalforinulal/
http://maxwell.uhh.hawaihedu!hockey!hockev.hrni I

:-) - normální úsměv s- úsměv smrknutím
:-( - jsem smutný

- sarkastický úsměv
- údiv

8-) - nosím brýle

Drnči srdce

I

Uvodem

W E B g :i: rji s Internet je veliké množství počítačových sítí i jedno

tlivých počítačů navzájem propojených telefonními

linkami, satelitními spoji, optickými vlákny a rozhlaso

vými vlnami.V současnosti je do Internetu odhadem při

pojeno vice než čtyři miliony počítačů po celém světě a Země koruny České nezůstávají stanou.

Internet (zkráceně Net nebo lnet) se rozvíjí téměř živelně, bez toho, aby někdo přímo určoval, kten‘m

směrem se bude šířit. V podstatě stačí mít odpovídající zázemí, dostatek nadšeni a Času, a váš počítač nebo

vaše lokální síť se může stát dalším uzlem v síti. Každý počítač připojený do sítě dostane přidělenou adresu,

která je v celém Inetu jedinečná. Jedině tak totiž můžete bez problémů využívat všechny jeho služby. Tato

adresa je tvořena řadou Číslic, což je pro normálního člověka velice těžké k zapamatováni. Proto byl vmyšlen

systém, který všechny číselné adresy převádí na poněkud srozumitelnější miěť písmen a slov. Tento vynikajii

systém se jmenuje DNS (Domain Name System).
Z historických důvodů (Net vznikl v USA) je neoficiální dorozumívací řečí angličtina, proto je velmi

vhodně ji alespoň částečně ovládat. Jiné jazyky se vyskytují většinou jen na území té které země (u nás je

běžným dorozumívacím jazykem jak čeština, tak slovenština). Podle Score č.22 :pt-acova/

meč ti beder.., teda hrdinsky oděv

nechate

do snuJ‘am kupodivu

nenajdete

rodiče a zamky pod naporein

ušleehtle

oceli (nebo z čeho ten meč I
‘iasmě maret nevzdorují skoro ‘.tibec.

Reklama - Ubereckvcii lan tedy
nebyla nm, co mě dostalo do
pronu(actho salu i nehledejte v tom
Žadnri dvojsmysly. Nejsou turn.,. Nebvr i

Luštěnin ti roho že jsem chtěl vědět jak
padaji omanhcke a dobrodn±i.e‘
turny z desateho snokn drak«‘ v roce
1J% tak bych do lduua nevlez.

A to bych udělal chybu Cvroü nemiz
nčekavaru nemže to Američane
“nctaršlh“, ale oni clokazah v‘mvslet a
tlatočit pěkný Ehm O Ii ‘ce, o hrdijnstvi,o ná
a O drakovi. Ne nebojte se. Tohle neru
jeden z rrmoha jilmu, kde zlí bubacr celou
dobu dělen Bn Bim Bu. nacluimozzsou na
každém kroku a kde si na konci dá
ancouzaka valnav upcnnan se sličnou
t‘avaisnow csvoiioz,znou rta poslednm
divili z obeuuho stolu zloduchu. z něhož
po linalovemn zapaau koukají kroutě meče i
juue ehm ... velmumeuěknevěci,

Hudba

Sport

Vyhledávací servery
htrpitwww.seznam.cz!

http://www.lycos.com/
http:!ĺmainkey.com/netresor!movies/direct.htm

Hac kersCrac kersPirates

http:!!omicron.felk.cvut.czlhtml/ciahack‘

hiwww3.sympatico.ca/wilmamcquaker;hncking.htm

http://cia.ml.org/whiteboy/hack.htm

Časopisy
http:ĺĺwww.usatoday.comĺ

http:ilwww.nytímes.com!

http:‘/www.lek.no!

Muzea a galerie

http:ĺ/www.aragon.goya.es/
hup:‘!www.columbia.edu/‘.jns I 6/monet html/mo

http://www.net.org/

Filmy
hnp//www. paramount. com/sta drek!

http://www.foxhome.com/trustnol! -X-Files

http:Ywww.moviepreviews.com!

Hry
http:!/www.wcstwood.com!
http://www. activisíon.com!

. Íeávea

Glímmer man
Vyssoupílze svém súru), aby wesmlz‘c a nás;!!

dalších zohavenych uěl jejich nemům; autor n-vlouĎl prezdívkuRodirmy mni
Navvtesrovu tohoto pt4ralu pracuje karmy policisua Jirn Cmzpbell Keeneu lvcty Wayansí již nějaky letu rýdeu. ale jeho snaha zairu

nenaJa odezvy. Sna] proto je mu na pomoc pndélen ruphiv Janis Cole Steven Seaaalr. studuiici kromě bqovvch umem tatic Elowiui
Daliiehza vchodu. Sinae se ale anrne zitompiikuj kuyž jsou ria jame Z oběti naiezmrv Jeho otisky. Rirmn se ocuil v roli hlawgho
pcdezzelelio. ale aru dailm polulal do jeho ttemvmu optedene nunuio uteobievt mac neobvvlUeho: ve Vlenuanu pusobil u jeúne ze
specmlrnch uuemvch jedn«ek - specializace na k zbhzka Tenu si aké vvsiou4i u sch itepiáei pteahi‘,tu Gbmmer uumut “,.. miějdřr‘ ndire
jen tn. puk zablesic aje po v

Poupne sklála se sn part akem smpicy pnpauu dohron‘ialv. ‘aby prisel na stopu brumaln,ho vita, a rak odsnil svou poa Později
odhah Cole cecné kaiw urny se oozvidarne. ze vpanu všeho cqr niskamarie apan Smith jeho bvvatÝ velitel Z Viniuamu,

Ptizran se, Steven Seat nep-an mezi tne vvsuene idol‘ aaiujeho lilmymé pniiš neokouzlily. Teméřwdv se ieduaío o uhohoumiwclna
kde šlo jen o to abt Se_l ukaal sve uměni iydilých nikou a nohou. Ulirnmer mat kontecne pitluazi S necitu fontu. Ziwmavv děj.
rermiy humra kien mn kouečue bé rovneho spoluhra s nimž se dobte dophiu* kvahrrui exploze. bojovvch scen je otimetete a ani
htmror se nevvrnnl tam nepnimIepe. zra co re dobiv rozemlety jekni penn fantom se tiv nerhia O sumek. lua‘v 5 chtěl okouzlit
i%sokým počtem mnvvch. veiikosn ačemoz v bechu ain Irmostvarz zdemolovanycn domu anuit - chce jen pobavit. To je aíe. bahužej taky
důvod proč rento nemipaiuw hit brzy upalne v ziuomnénu.
The Gllinnier Man, USA 1996
Režie: John Cray Hrají: Steven Se-a_°aL Keenen lyony Wavans Pet Vátu

- křičím
- pláču

:4r - mlčenlivost zaručena
:-{) - používám rtěnku

- jsme punk
:4 - nosím rovnátka

- jsem opilý

)-; - jsem levák

‘P

1!

J

I INTERVIEW
. Vzpomínáte si ještě na první webovskou stránku, kterou jste

navštivfl? Která je vaše nejoblíbenější?

rof. Ubias Petr Váňa
1. První byla jistě ta, která tam byla 1. První na kterou jsem se dostal byla

hadeňnována jako počáteční. To jedna z mých oblíbených

naméná- vslib.cz MAmedia.anetcz.

. Je jich vice, ale kdybych měl vybrat. 2. Veškeré internetovské “undergroundf

ak asi www.HP.com všetné pirátských stránek.
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Akce Humor
Tato akce se uskutečnila první
prosincovÝ víkend, pochop ttel- /
ně již za doprovodu krutých
mrazů. I přesto ale platí: Kdo

poptsovat.
nevěřili.

“‘ to - strkáte nohy furt před sebe
a nic. Zdrceni a vyčerpáni
jsme ‘dohopsali‘ na Hrubou
skálu, kde jsme byli
zachráněni od smrti Mady a

kde jsme se setkali s
ostatními instruktoni (pro
nezasvěcené: pořádají
například tábory. víkendy

CK RATAB). Potom kohosi
- pozn. PV) napadlo něco velice
dál Další cestu nebudeme

protože byste nám tu hrůzu stejně

INZERCE ánebNO
NEKUPTE TO/H

Kdo má zájem o babičku na chalupu? 61
let. Hrudek nad Nisou. tel. 45334 (co raÁ*ie

dJdu,tátu nebo mámu, Iv prodat nechcete?)

Prodám různé odřezky 3 a 4 mm skla, za
1:2 cenu. A Mercálek. teL. (0424) 915 60

I
se

QZJÝ2ZI

raj potmě
apod., oficiálně
(nJjakho zvrhlíka
originálního - jít

‚

Kni[iomorria
Donaldson: Skutečný přiliéh. Přel. Kateřina Bártů
V silná staniční gravitaci, skoro 9g, si připadal jako zolova a
navíc neměl vůbec chuť pitt 119) Afoloděc! PFÍ tn‘ai‘ch 9 gé
by asi jmi záhy pili samí sebe.

Čásúeová střely mu ohzovaiv boky, ale naštěstí nezpusobily
nějaké závažné škody. (stlól)
Prostů kvlienom olizanej - pořád lepší, než beji‘ ndizanej.

Wagner: Předivo tiny. Přel. Petr Vávra
Vnitřnost lnuly ke skále. (s 34)
Byla to láska napntzipohied.

....přehledl íKane - člověk; cestu očima. ktere viděly v
temnotách lápe než hdskei‘ Ístr. 41
Pakje šoupl do kapsy a pou.t:vai opét své vlastni.

Feist: Mág - Učedník. PřeL Agáta Kratochvílová
“Vaše milost.“ řekl jeden z nich. “zaslechh jsme me stromy
pohyb.‘ (str. 211)
.4 nezahlédli tam také .spousut hluiw?.‘

Prodám titulní stránky Blesku, ročník
93-95. Tel. neznámÝ

tam nebyl. o hodné přišel.
Motá, že spoustu z vas

_____________

odradila návratka S tvrd<mt ‘‘ ‚

výhružkami, drasticky popi- aneó CesJčjj
sovaným pozadim cesty, a
vezmeme-li v úvahu prosincove počasí, ‚jednalo se
takřka o hazard vydat se na tuto túru. Ale přece .;. en
se sebralo pět švestek tedy šílenců. kierm už
nezáleželo na životě.

Ve čnn na tři jsme se sešli u vlakače a přibrav
(donutily) jsme čtyři ztnatené peeráky (Peer
program Liberec, dnes již Locus). kteří miřih na
vhřátou chatu a bvlr přinuceni k této sebevražedne
vvpravě. Chtě nechtě doplnili zásoby: na dračku šel
především teplý ‘svetr“ na tři a fosforové ponožky
za třicet. udajné nejlevněší v kraji.

Pod vedením dvou zkušenvch Quazz‘i Capa a
Aha (pro zasvěcené Zdeněk a Péňa) jsme se
nakonec dokopali k vlaku. Jelikož jsme nějakcu
zahadou niéhi o dva lístky mené. byli sme na
příchod pťúvodčího dokonale připravenL Jeden
človíček přiznán; se, Jenn‘n; pasažérem sem .ini
Já. pozn. Petr Váňaj se tikaně ukn‘l na véhlaně
marnou vlakovou toaletu a druh‘- :Pavei Schrnrch:
byl utopen .od ‘Tstvcu batonů. bund n \‘Lšcu
Kovářovou. Po přestupu sme však narazili na
pečlívějši. moa střizltvěiší prúvodči. k:eta už si
nenechala věšet Quazz na nos. Naštěsti neontéia
moc (dokonce jsme eště uetřiii). a :o k:
samoejmě dobře. Bez nén3z ottž nikdo neirél
šanct.

Po vylezu z vlaku jsme byli otačeni za oru
‘blbců.‘ Ještě horším zi;šiénim však bylo, že jsme
pana blbců bez ana. ktere se s uužděiicim vlakem
ztratilo do nemama.

Nyní jsme se konečné mohli začit odciávat
nezapomenutelným ‘a slastiwm okamžikům. oh
kierÝch i těm zkušenějším vlhly boty. Po oéti
hodinách chůze ve stylu: “Bacha. kořen Mff
Ůúúúhhh“ jsme se konečné doplazili k našemu
přenocovadlu. Tuto noc jsme se moc nevyspali.
jelikož Zdeněk. tedy Capa. chrápal tak silné. že 035

stěny piskovcové jeskyně zasvpavalv nonarnt a
tunami pisku.

Druhý den nás čekalo velice příjemné probuzeni.
Ono mít poránu sníh za krkem. ve spacáku a kdoví
kde ještě je vskutku zajímavé. Po požití hromeho
čaje s nespecifikovatelnou chuti jsme vyrazili na asi
pětihodinovou hodinovou nezáživnou cestu. Znate

Co je tady k smíck?l?

Betonové obrubníky 20*50 cm 25 Kč ks
40ks. dále puk volant na Ladu 1500.
Tel. :@4)486679

LB. 17 let 185/75 student. Chtěl bych
ľ seznámit s dívkou. ktera by mě trochu

zaučila v sexu. Zn. Do 25 let. Čistota a
diskretnost. PrÝ pohledný a mám smysl pro
humor. Prosím foto. Tel 423986 (Holky
prosim. “t‘hněte se na toho vvsmán)ho
krasavce - etun. nadržence

Asi v šest hodiit večer (něco kolem 8.15
Quazzovského Času-ano měli sme vlastni čas) jsme
dorazili na k“žené místo - do centra Zóny (neptejte
se ná.s; co roje - sanit to nemůžeme definovat. PV‘.
Celý víkend jsme přemvšleh o svem nejtajnějším
přání a teď jsme je konečně mohli “vyklopíť‘ do
(pry‘?) zaziačné jeskvně. V zapěti jsme vyrazili
hledat naše budouc! nociežiště. Z(a)mořené údy
‚jsme nakonec složili, kde jinde, než v jeskyní. ktera
však oplÝvala mnohem větším množstvim pisku než
ta předešlá. Večer se hrálo na kytaru, chodilo pro
vodu. popř. pro dřevo. zvracelo se. nebo se hledalo
ztraceného Zdeňka. Prostě každý podle svého gusta.
V noci se pak vyžili předevšm milovnici vodních
alias pískoÝvch posteli.

Za munku stoji také veiice vítaná noční navštěva
Vika (zalesácky nálezce a zachránce Zdendy) s jeho
druzmou. \ mime nespolecensRem stavu se nam
pohotové ab ptedvada teskvnni netop/n.

Ráno jsme dopapaii všechny zbytky (doporučení
etkuchaře: aendvič typu 5zek-řizeic-řizekja ‘vdali
se směrem. kterÝm jsem tušili malebné turnovské
vlakové nádraží.

Hned po příjezdu do Liberce jsme se ‘hlavně
nenápadné“ n‘dahi hůlkovat (‘Nábytek Hůlka.
starosti půlka a oslavili jsme skutečnost, že ještě
žijeme. Apak hajdy domů.

Maminky anas měly radost, ‚

Míša Kovářová a Hanka “Sou/lv“ Fejji‘ová

t(p
tji

Postřehy z hodin
Prof. Jansa: ‘Temle s; biologickÝ systém na zächod
z toho bych se asi pos... ‚ “Pavel Svoboda při hodině hiolo2ie

a buďte tam, dokud se ho nenaučíte. “

Opět prof Jansa: “Déri se rodéj s ocáskem Hlas z publika: “.4 kde ho ‚nai?.‘?“ “Kde asi! X‘.i

čele!.‘]“ Odpověď popuzené Adély Zumrové.

Prof Tučka: “Prosím?,‘ Rámové?! Rámové?!! Cigoši.‘ Jo rak u/sou síje; (Jak wšit- pozn.
red.). “Odpověď na otázku při hodině zeměpisu tÝkající se ras a rasizmu.

“Zasnažte se správné -tjádřovat “ Prof Srbová při zkoušeni.

Pnde cudzinec do trakv:
- Do You speak English?
- erm, hnili. Jes.
- Mar1boro

Přijde dědeček na pravidelnou lékařskou prohlídku: Doktor ho
prohlédne: “Tak dědo, to bychom měli, ale ještě budete muset
přijít ttra abychom ‘.‘asn odebrals vzorky krve, moči a stolice,“
Děda: “.Me pane doktor. ja zejn‘a nemůžu. Nestačilo by, kdybych
‘,am tady nechal spodky?“

Z malého Janka je iba hlava. Su vianoce a Janko sa kotula smerom k vianočnemu stromčeku. Chytí
do ust svoj dárček a zůbami ho otvon. Zbáda obsah a zarmutene hovori: Do čerta zase čiapka.

“Sire, pojedete letos na dovolenou i s lady?“
“Asi ne. Žan, kdo by se v mém věku vláčel po horách s urnou.“

Zlvotje pohlavně přenosná nemoc, ktera je vždy smrtelná.
Phpravila vaše
‚smátá MicheIle -
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Magda Borová
Jsem
Jsme tvoje vira.

Ten znak zasazený do
kameni.

ta louže slz, ta čistá špitu!

Jsem tvoje špatný svědomí.

Ta děvka, co se plazi kanály,
ta smrt co se ti vysmívá,
ten souboj s rozumem.

Jsem tvoje bolest.

Ten kovotý skřipec ze dřeva,
ta lmusota, ta božská muka
co tě trápí.

Jsem tvoje naděje.
Ta !;má vdova bez jcdu
a holubice bez křídeL
ten křik z posledních sil.

Jsem tvůj čas. Ten rozcváianý

blázen.
to srdce bez duchu.
ta nerychlejší smrt.

Jsm tvoje tělo.

Ten nepopsate!n obrys.
ta vteřinový ručička.

-to řadové číslo na bézícítn
pásu.

Jsem tvoje slabost.
Ten žebrák co má milióny.
ta zkáza a zmar.
ten chtíč, co té děsí.

Jsem tvoje smuténka.
Ta slza, co se skrÝvá uvnitř.
ten přenádhem CiL

to očištění.

Jsem ty.
Á ty jsi moje modlitba.

Jan Zrnovsk‘)
Vzpomínky
Schovávali si
;:pominh‘

do domů.
Celé svét
se vešij
do malÝch

neobydlených
pokojů

s pohodlnými
křesly

u krbů.
Všechny
sny
aptáni
se smísily
i vzduchu

mvšknkv
\vraželi

okna
a prchaly
do ulic.
Svět
se naiednou
zdál
bohatší.

Tvůř
\ zrcadle
uwdél
SVOU

;tuadou
tvař.
Vzal si
klobouk
plášť.
húi.
A V novém
msté

zi
že lidé
mají
stále
stejné

z‘ykv.
Bijí
jiné
pěstmi

do tváří.
Přišel
domů

uviděl

svou
zestárlou

tvar.

Kittúna Běžecká

A. tekly mí
neutěšitelné slzy
po bledÝch tvařich.
Seděla jsem
zbitá na ulici
a řvala o pomoc.
A vraždila jsem
z vlastního donuceni

donucený vot
žít a být.

Á nikdo
si ničeho

nevšim.

Všichni šli
jako louslcv
vpřed.

Jako stádo
siepch zvlřat
bez mozku
a bez citu
táhli po ulicích
tam a zase
zpátky.

RdJkiqeauro,-
bohatou nabtdkisfejch děl a
iyzrd daLsti pisálky pace:
‘ieswdi‘e se, o nic vřec nejde!

C

I4udba

And life basa funny way of heiping you out when

You tbink everything‘s gone ong and everything

blows tip in your face

3. sloka

A tnrnc jam, when you‘re already law

A no - smoking sign on your cigarette break

It‘s ten thousand spoons, when the au you need is knife

Iťs meeting the man of my dreams

And than meeting his beautiful wife

And isn‘t it ironie ... don‘t you think.

G C G Am

A linie too ironie ... and yeah I really do thiiik ... -

-4

Poezie C

going right

Am

Am

C

cizí

Ironic
by Alanis Morissette

1. sloka

G CG Am

An oid man tumed ninety - eight,

G C G Am

Re won the lottery and died the next day.

G C G Am

Iťs a black tly in your Chardonnay,

G C G Am

lt‘s a death row pardon two minutes too law.

G C G Am

Isn‘t it ironic ... don‘t you think.

Refrén:

AmGC G Am

Itš like ram on your wedding day

GC G Am

ltš a ltee rde. when you aiready paid

GC G Ain

It‘s good advice. that youjust didn‘t take

B“m F G

Who wouid‘ve thoughr ... it tigiires.

2. sloka;

Mr. Play lt Safe was afřaid to tly

He packed his suitcase and kissed his kids ood - bye

Re waited bis whole damn Iife to take that r1iht

And as the plane crashed down he thought

“Well isnt it nice.

And isnt it ironie ... doni you think.

Refrén;.

Verse:

Am C
Weil iit‘e has funnv ways ofsneaking un ‘ou - -

Am
When you think everything‘s okay and evervthings

Refrén;.

Verse 2:

Am C

Life has funny ways of sneaking up on you

Am C

Life basa funny, ňinnv way of helping vou out.

Helping ou out..

Bene, prosím. akor4‘ s rezervoaěji

Medvěd

‘-:.

--.- :.-—.---‚---‚; --—---.‘‘-;‘,,
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outě a citiy

a - tanečnice
b - herečka

CITÁTY A POSTŘEHY

Jeden dotekpřírody nás sbratřuje s celým
světem.

-William Shakespeare

Hluboké ci/v nepotřebují slova.
-Marianne Mooreová

Slov je sousta, ale činy jsou vzácné.
- Lech Walesa

I když nás naděje a véda zklamou, umění
prezzje.

- Janet Malinová, NY Times

Knihy jsou možná jediným opravdovým
kouzlem.

-Alice Hoffmanová, NY Times

Každý den života ukládáme informace do
paměti svých dětí.

- Charles R. Swindoíl, The Strong Farní/v

Je snadnější milovat lidstvo jako celek než
milovat konkrétního bližního.

- Eric l-Ioffer

Budeme-li hledat to nejlpší ujinýck
můžeme objevit to nejlepší i v sobě.

- William Arthur Ward

Kvůli pohodli často zapomínáme na to, co
je správné.

- Bodie Thoene. Warsaw Requiem

je vždy dočasný, v konečné bilanci
zůstane jen váš charakter.

- Vince Gul

Coje nejdůležitějším úkolem školy?
Pomáhat studentům. aby se zbavili
závislosti na formálním vzděláni.

- Paul E. Gray. Technology Review

Svoboda nespočívá v tom, že bychom si
dělali, co se nám zlíbí, nýbrž v právu

udělat to, co bychom měli.
- Jan Pavel [I.

C‘hcete-li zvětšit svůj svět, stačí, když
prostě uznáte světy všech ostatních.

Jeanne Marie Laskasová, Washington Post

Jak se učitFAZOL, ČOČKA NEBO HRÁCH

1) Posvátné město Jerusalém leží na břehu:

a - Středozemního moře

b - Mrtvého moře

c - řeky Jordán

2) Paleolit je doba:
a - železná
b - kamenná
c - měděná

3) Bolero je: a - italská těstovínová pochoutka

b - španělský lidový tanec
c - klobouk argentinských pastevců

4) Ella Fitzgeraldová byla vynikající:

c - zpěvačka
5) Nejvyšší možná rychlost hmyzu ve vzduchu je až:

a - 36 km/h
b - 47 km/h
c - 58 km/h

6) Císařský vojevůdce Albrecht z Valdštejna byl zavražděn v

Chebu roku:
1911

b -1917
c - nikdy

7) Nejlepší současná skokanka o tyči se jmenuje:

a - Stěpánka Hilgertová
b - Šárka Kašpárková
c - Daniela Bártová

8) Na povrchu oka je:
a - duhovka
b - rohovka
c - sítnice E

9) Latinské “Aequalitas non parit bellum“ znamená:

a - Rovnost neplodí války

b - Nic nestojí za nic
c - Umíráček zazni každému

10) Nejtěžší dřevo (1490 kg/rn3) má: ‚

a - smrk sitka Uspěch
b - olivovník vyvřínolistý

c - palma rafiová

Otázka pro písemné odpovědi, které můžete odevzdat do rukou
Ĺiěktereho z redaktorů do 10.4. 1997. Poté budou odpovědi slo
sovány a vítěz získává celoroČni předplatné LuŠtěnin

Londýnskou pevnost Tower chránípodle tradice:

a - čtyři pittbullteriéři
b - šest havranů
c - tucet sokolů

Připravil Petr Váňa

Jak 5@ učit na třeciníkoIe

Zady urávné přípravy clo školy

1. Domáci příprava, tj. vlastni adaptace látky přednesené ve škole. Je na střední škole nezbytnost Měřeni

ukazuji, že prospěch na střední škole e vice závisly na délce domácí přípravy než na mtře nadání. “Norma“

pro studenty, kteří chtějí mít jedničky (resp. 10. 9, 8) a dvojky (7, 6). je cca 2-3 hodiny domací práce denně.

2. Domácí příprava začíná pozorným sledováním školního výkladu. - spoustu času a energii vam ušetří

správné vedeni poznámkových sešitů, takové. ktere graříckým členěním odpovídá louické strnktuře výkladu.

- zaměření pozorností na tzv. “klíčové informace“ - významné body tématu (např. příčiny jevu. o němž je

výklad podstatný znak jevu, jeho zařazení do systému.

3. Domácí příprava by měla začít ještě ten den. kdy byla látka ve škole vyložena. Ušetříte si tak spoustu

času a navic získáte příznivější míněni o sch schopnostech.

4. Každý den v tydnu by měl mít svůj stálý čas, kdy sedáte k učení. led‘.‘ podle rozwnu a mimoškolní

činnosti budete např. každé ponděli začínat v 17.00 hod., každé útei v 16.00 hod. atd. Je to další tnh

jak pomoci sobě samému.

5.. Důležité je i řazení předmětů uvnitř časového bloku. Nikdy nezačínejte pro vás nejobtížnějším. ztratili

byste náladu a sebevědomí. Začněte tím, kterv vam jde snadno. Uspěch posílí vaši vůli (nejlepší doping je

úspěch. pamatujte si to) a také budete mít pool. že z hon‘ prace před vami už něco ubylo. Učivo na

pamatovani (jazyky, dějepis. literatura) střídejte s učivem na uvanu a usudek (matematika. t“.‘zika. chemte)

Ö. Ph každém osvojovani učiva si představujte, že budete mit na dáne rema referat. Připravte si látku ke

coušeni tak aby vám profesor nemusel do zkoušeni zasahovat. To fedpokládá spravně sestaveny v‘klaď

tj. takovv. kde se na pninim místě tikají orw klíčové inforniace o podst a podstatnvch souvislostech

tématu a tepn‘e potom se přechází k popisům. detailům, obsahům literárního díla. vymezen platnosti či

funkce.

‘I. PaÍ rady ke 5tudiu:

a) Nemusíte se uäit v naprostem tichu, ale ‘e!ice varujeme Dřed Dop mustc. Zkuste si poctivě přiznat. že

odvádí vaši pozornost. připomíná zážitky a vomtnky na ně. což je sice phiemnéjši než učeni. ale yv mate ‘

dane chvili umysi se n‘chle nauáit. Tak si praci neztěžuiie.

b) Jazykům se učte vždy nahias a nebraňte se memorovat celé původm texty v cizmi azyce. Utkvějí vám v
hlavě spravna spolení a použ‘vané vyraz)‘ a lepe ise tak zmoenite toho. čemu se řika ‘ducli‘ daneho jazyka.

c) Sobotu a neděli řešte tah že jeden den se nehudete učit vůbec - nejlépe \‘ sobotu - druhý den však
začnete s učenim nejčasněji. nekte kolem 9 hodiny Bylo by smutnd, kdybyste tepnre ve volném týdnu
před mammou učinili objev. že od 8:0 do 12)0 se udělá neuvěřiteine prace a že tou dobou je člověk
akob‘ i néiak nadanější.

Správné odpovědi: qol t6 ‘qg °Ĺ ‘Q9 5t‘ qE ‘qz
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Jak se iijt

.i Zup/tnul—Kniha Hkn‘oiamú
-4

Kdo by se odvážil ph pohledu na euroregionál
ni volejbalistky tvrdit že to n‘hrajeme.

Nejednomu nadšenci musel ztuhnout usměv na
rtech, když nastoupilo družstvo nékolika
metrových děvčat, vykazujících jistý vysoký
stupeň protestonaitv. kterému náš team nebyl
schopen konkurovat ant při nejlepší vůli. Zdálo se,
že v rámci zachováváni tradic opět odejdeme
poraženi na hlavu s povésti nesportovních lemplů.

Zatímco parkew tělocvičny tÝraly dunivé
smeče, procházeli ochozy kluci fotbalisti a už
předem obhajovali svou porážku v očekáváni
neporazitelného soupeře. Nálada by v takové
situaci měla klesnout pod bod mrazu. ale přesto
nám přidělený ochoz zcela odpovědně bouřil.
Snad aby ukázal, že aspoň řvát umíme lépe. V tu

chytli jsme vůbec drželi nějak více pospolu.
Zpruzené obličeje machrů, co dávaii najevo. jak
je takové třeštění pod jejich úroveň, nebyly k
zahlédnutí, Ať primán či profesor, všichni se
snažily podpořit nebohé holky, které neměly
proti těm vytrénovaným smečařkám Šanci. I když

Kutíka kňtíky, Sport

cana 5čtry;
za součást svého dne. Setkaní s
přateli, popovidwu si s nimi. zabavu
a poslech rcekove mužík,
popňpadě janu. A chodí tam
mnoho zajímavých lidí. Ovšem
musíte si je ‘flaut‘.

A chodí tam i mnoho Uch, kteří
tam “nemají co dělat. A to zase štve

mé. Protože ti lide, jsou zv. stržeiu

masou a mnohdy ani nevědí, proč
tam sum púllinem a cigaretou sedí.

Dokáže-h mi někdo .na tnou otazku
odpovědět chce-li někdo něco dodat
nebo vyvrátit, ráda si to přečtu v
dalším vydání LUŠTĚNIN.

KristtWa RáJecká

se držely statečné, probíhal zápas stylem bum,

prásk. smeč, bod. Celková porážka se zdála být:
zcela jistá.

Pak se ale parkety rniěnily v sytě zelený
trávník, na kterÝ nastoupilo jedenáct v pravdě
rozhněvaných mužů. připravených nit se až do;
hořkého konce a mě nezbvvá. než hÝřit
superlatixy Ta hra! Jakoby míč byl s nami.
Soupeři se ani nedostal pod nolw. abychom jim
byli nějak zásadně ohroženi .Aesm‘mí taktika
vvehmrnovala vidinu probiv na jakousi
vzdálenou chmuru, která ‘mika směšným
nedopatřením. Akce střídala akci a chlapci se
ukázali jako rovnoceni hráči s citem pro
spolupráci. Sem tam sice někomu nesportovně
podkopli nohy, ale omluvme to n-pjatostí
situace, neboť ještě dlouho se zdálo, že se
soupeř může vzpamatovat. Inu. nevzpamatoval se
a konečné skóre 6:0 podtrhlo se zadostiučiněním

celou akci. Pohár tedy patři PG. Udál se takoý
malý záziak. Ještě jich je potřeba několik a bude

náš for ever. A. Sůra

-S8. QaI( rady do života:

a) Aktivita při školním v‘4cladu není šplhání. ale rozumná činnost sloužící k ujasňování vykládaného a

jako informace wučujícimu. zda podal klad srozumitelně. Naopak ve vlastním zajmu byste se měli

dotazovat co nejvíce. Všimněte si. že schopni lidé se často ptají.

b) Při nn‘oláni zachovete stcick klid. neobracejte oči v sloup, nedělejte odevzdané razv, nevydávejte

utrpne vzdechy. netvařte se ak štvane zv;te. To vše proazuje vaši nejistotu a ti profesora prohráváte už v

pivním kole.

c) Neide-li vám nějaký předmět obzvláště. semamte se onentačně s probíranou látkou např. pomoci

učebnice ještě před školním výkladem. Ne proto. ab“ste dělali, jako že jste na vše přišli dámo samí, ale aby

výklad padl do připravene půdy

d) Když ve škole neumíte nebo máte pocit, že se vam stala křivda, netvařte se zarytě a taky za profesorem

neběhejte. nepřete se 5 ním - yv na jeho místě byste též těžko ustoupili - a nepokažte vše ještě víc málo

duchaplným vysvětlováním. Raději se na ptišti hodinu. a na všechny příšu hodiny, pořádně připravte a všemi

přijatenými prostředky dopomáhejte vyzkoušení. Je to jedinná účirfl rehabilitace.

Zpracováno podle pražské pedagogická-psychologické poradny. Praha 4

MarenáLv dodala Středoškolská pedagugícko-psychoogická poradna. 466 OJ Jablo‘zec nad V/sou. Tř/do 5 kvérna

Ji, telefon: 0428/21382

1. Ukol. kterÝ pted lety píedlozá ptáteíům

esamělvch her Robert .-kbborr. pani vlasatě rnen

bludistě. a prvnt pohkd e zda Abhcr.n-‘

planck velmi jedncduch. ale když e člcv.i:

sentami s ‘prandl lu‘v“. porna. že cesta amále

prosni*.m btuditěm po čertech Žka.

Značky na kaide bjtžo‘.‘arce ionž ukazuii. kten‘rn

smérem je další pohyb dovolen a ktenin

zakazan.

O t vii
ciezva na dana

Asi je to tak. A jelikož Golet a navštěvnici jdou dle stylu života.

Hůlku navštěvuji, vnmm. že se tam Možna by bylo velmi zajímavé o

daji velmi lehce sehnat drogy tom napsat víc. Já se zde chci ale

jakékoli barvy, chuti a účinku. A ví zabývat něčím jiným. Ale takový to

to také mnoho dalších lidí. Zitám prosté je. Spiš bych se ptala proč to

dokonce několik takovÝch, kteří na takovyje? Myslím, že toje mnohem

to šeredně doplatili a také mnoho podstatitéjší, než to, jaký to je. A

dalších lidi, kteří na to teprve možná upřímně řečeno. já nevím. Jen vím,

šeredně doplatí. Ale co? Kam maine že to je lidmi, protože lidi drogu

teda jinam chodit? Vražda je moc vymysleli a samí jí začali užívat. A
I malá a v Kůlně jsou stejní lidé jakov to i přes to. že vědí do čeho padai.

Jazzu. A meda a potřeba bytových Protože začali chodit do takových

mejdanú už pominula. (Mezi nánu klubů jako ‚je Golet a Hůlka. ktere

se tam někdy děly i horši věcí), A do jím slouží jako nahražka voa

kaváren, kde sedí senilní stařenky se ovšem nevimn, zda smysluplného.

nám nechce. Někdo chodí taky do Anebo takto. Protože začali

Bazaru, kde to je ale, taky jak chodit do takových klubů jako je

všichni ‘mne, ještě horší. A někdo Golet a Hulka. ktere jim dodavaji

zase na diskotéky, kde se ale zase smysl života. Jelikož si myslím, že

hraje techno. A drogy jsou všude smysl života je pro každého v něčem

stejně lechce sehnatelné. Záleží pak jinem. nezavrhují nikoho. Já tam
jen na nas. jestli si je koupime. nebo taky chodím. Ovšem nepovažují to

ne. Zlatka kluby a jejich ana za sms!, ani za nahražla. SpišKOUTEK MATFYZÁKŮ

Toto nema byt ani
jinálto kteréhokoli
imenovanych.

reklama, ani noc
z podmktt zde

VOLEJBAL a FOTBAL

Abbott doprovodil sytu hlavolam zabavnym

libretem. V kteremsi americkem městě se 5ral

‚načelrukem dopravniiio nspetoram maity

šprymaí. Dlouho pternvšiel nad nc‘v}‘mo

dopravrum \szémem -: méstskvch uiic:crt
jednoho pondělmuho ratia překvapil sve

spoluobčany desitkatni not-vek dopraviuch

ntaček. Značeni bylo tak kcmplikovane. že Ld

chvile iukdo nedohrál projet městem bez

dopravruho přesmpku. Policie ovšem ni
každého. kdo nedbal miěktere značky. \nbrala

okamžitě pokutu a městoz moho mělo t‘eikv

prospěch. Až do konce rvdne se zdálo, že pokutě neujde žadnv hině. Ale pak vici do města lakomý farmař, klet‘

si předem ouatíil ramy planck ‘.iúc s novyrnm značkamL A tcmu se k adna všech cbéanú podařilo uiěstem

prokličkovat a neponašit pfítorn adinou dopravní značku. Rud‘: ťat-má‘ jelP Dokažeš zopakovat blouděni jeho

srare t‘ordkv méstsb‘mz uhcemui‘?

A

2. Po prazdninach se sešli v nove škole na sídlišti tři clúapcL ktefi se znali ze sportovního klubu. Jedničkář Skokan,

prÚnaěmy žák Kopal a propadlik Plavec. “To je divný,“ uavida atlet. obesni ptebornik ve skoku dalekém.‘máme

sportovm jmena. k-aidy z nas pěsruie néhterv Z těchto tří suortu. a rtirom žádnt- nedělá Zen sport, ria kien- ukazuje‘

jeho jmeno,“ “Toje fakt“ ptisvédčümnu Plavec. jaký sportp ovalpropadlíĽ‘ Ajakyjedničkať
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LET
LET‘s

22. 2. C.C.C.
26. 2. Smash Dauce Action
(rockotéka)
28. 2. Pohromadě na přehradě

Výjezdová výuka. kursy. zahraniční výměny:

- sekunda - lyžařský kurs - 26.leden - 1 únor 1997
- tercie - kulturně-historický kurs (Praha) - duben -

květen 1997
- kvarta.- vodácký kurs - červen 1997
- kvinta - lyžařský kurs - 26.leden - 1.ůnor 1997
- sexta - umělecký kurs - květen - červen 1997
- septima - turisticko-ekologický kurs - červen 1997
- výměna - St.Gallen - sexta, kvinta - 26. -31. května

Konec školního roku: 27.června 1997
Pegylie 96: 26.června 1997
Trimestry; 1trimestr: 2.záři 1996- 29.flstopadu 1996

2.trimestr: 2.prosince 1996-31 března 1997
3.trimestr: 1.dubna 1997- 27června 1997

Trimestrálni testy: 18. -22. listopadu 1996
10. -14. března 1997
9. -20. června 1997

WANTED
GOQD AUTHQRs

Redakce Luštěnin hledá schopné autory všeobecného
zaměřeni.Neklademe si žádné podmínky, Jen nedočkavě
čekáme na dalši pomocnou silu. Zájemci nechť se hlásí
na hlavnim velitelství redakce, tzn. v kvintě.

Experimentální studio v
PKO

19.2. v 18.00 Koktejl hudební mládeže
20.2. V 19.30 Burianova kulturní ozdra

vovna - setkáni s Janem Burianem
21.2. v 19.30 Jen tak
24.2. v 19.30 Indie všední a duchovní

- zážitky z cesty Věry Kučerové
25.2 v 19.30 Big Bang! - videoaktuality
ze světa rock. hudby Seputtura
Live‘96
26.2. v 18.30 Copánek - měsíčník o přim

dě, muzice a putování se skupinami
Corall a Burtesco

27.2. V 19.00 Těla-Těla-Těla - Chinaski
a další hosté na křtu nového CD (sál PKO)

27.10. v 19.30 Nová Gaya - další setkání

Unor 97

LV
kina Liberec

KINO VARŠAVA
zpráva o konci světa /4. - /9. 2.

- 17.00a20 hodin
Premiéra filmu ČR v režii Juraje Jakubiska

Dernier Metro (Poslední Metro) 20.2.2Ohod

Mimořádná projekce francouzského filmu.

Byl jednou jeden polda II 21. 2. -2. 3.
- 17.45 a2O hodin

Premiéra nového českého filmu J. Soukupa

KINO LÍPA
Den nezávislosti /7. - 19. 2. - /7.30 a 20 hod

Denní světlo 20.2.- 2.3. v 17.30 a 20 hodin
Katastrofický íIImIJSA v hlavní roli SN Stailone

Vyzíváme ke sbírce přečtených
časopisů do studovny. Jak jste sami

poznali, Jedná san dobrou náplň volných
hodin. Budte ale ohleduplní, časopisy

netrhejte a vracejte. Děkujeme vám.

JAWO

I RHJAZZCLUB

19. 2. Péťa Crazv Show (rockotéka)
21.2. Circus Prague

POZOR! Změna provozní doby:
pondělí - čtvrtek 18-03 hod (mini
málně)

pátek, sobota 18-06 hod (minimálně)

18.2. ve 20.00 R. Balcar
Trio

2 1.2. ve 19.00 Cricets
22.2. ve 20.00 Boby
Houda a hosté - Petr
Seidl - kytara, Zdeněk
Matoušek - klavír
28.2. ve 20.00 In Trio -

Adam Tvrdý - kytara,
Otto Hejnic - bicí

Nejasná

1000000$

-J

Luštěniny - časopis závislý pouze na činnosti redakce, jinak naprosto volné orientace. Čisto druhé, ročník 4., vydáno
14. pátek, únor L.?. 1997. Na tomto čísle Luštěnin spolupracovali: Petr Váňa, Pavel Svoboda, Adam Šůra, Magda
Borová, Ivan Bemátek, Kristýna Bělecká, Honza Zrnovský, Lukáš Merz, Míša Kovářová, Hanka Fejfrová sazba Petr
Váňa, tisk Petr Váňa, Pavel Svoboda, Jiří Fiala, korektura prof. Šiftová. Náklad 40 výtisků.
Orientační adresa: Podještědské gymnázium, Sokolovská 328, PO BOX 247, Liberec 13, 460 13.
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Jméno (není nutné)

Potazíi ík

Třída:

________________________________

Čtete “pravidelně“ Luštěniny: ano - ne

Které rubriky vás svým obsahem zaujaly:

Které rubriky naopak nečtete:

Chybějí vám některé rubriky, které:

Jaké články byste rádi uvítali na stránkách tohoto časopisu:

Luštěniny by měly být: měsíčník, dvouměsíčník, tříměsíčník, občasník (zakroužkujtej

Vyhovuje vám rozsah Luštěnin, kolik stran pokládáte za optimální:

__________

Grafická úprava je: vyhovující - nevyhovující, změnil bych: -

Stačí textová forma nebo byste uvítali větší počet obrázků:

Co vás na nových Luštěninách potěšilo:

Co vás znechutilo:

Další připomínky:

Vyplněné dotazníky můžete odevzdat v kvintě některému z redaktorů. Předem vám

děkujeme zapřínosnépřipomínky a doufáme, že vám v budoucnu v mnohém vyhovíme.

L

S


