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toto číslo jsme pro vás psali ve svých hlavách již cid dubna 97, kdy vyšlo první aprílo

vé číslo Luštěnin. Celý rok jsme sbírali nápa a postřehy, abychom je pak shromáždiliv

poněkud atypickém čísle, které bude obsahovat tuplovanou dávku humoru a to navíc v roz

šířeném počtu sb-an. Jako prémii jsme pro vás přichystali celých 34 stran.

Jak jsem již výše uvedl, dalo nám aprílové číslo větší prostor k pozměněni již zažitého

schématu Luštěnin. Anketa se tentokrát celá odvíjí v ‘bláznivém‘ duchu: nabízíme vám

krátké a zajímavé rozhovory s divadelmk-v souboru Stopa. Dlouhou dobu (již od Vánoc

jsme připravovali (Pavel Svoboda připravoval) rozkovor s paní profesorko.a 54-tovci‘,.

ktcr‘ vám přiblíží snad jednu z nejoblíbenějších profesorek našeho gymnází Po roce se

vracíme k stále ještě dosti populárnímu seriálu Akta-X, který vás detailně seznámi s jeho

vznikem. Tárnaten čísla Je nečekané a hrůzostrašné odkalení ‚ni,noškolní aktivity

pvofesera 3ansy. BÝvalý šéedaktor Ondra Semerák nečekaně objevil a také pohotově

zdokumentoval firmu “Pohřební služby Jansa“. jejichž majitelem pan profesor Jansa je.

Nahlédnutí za zavřené dveře sborovny v minulém čísle mělo obrovský úspěch. a tak se i

uvru můžete dozvědět něco zajímavého z této třinácté komnaty Podještědského gymnázia.

Anabáze klíč z pera profesora Uhiase jistě pobaví. Jeden z nejočekávanejších filmů če

ské produkce Pasti, pasti, pastičky... byl natolik pozoruhodný, že i jeho recenze je hod

ně neobyčejná. Portrét byl v tomto čísle věnován“záporňákovi‘ Carynn. Oldrnanovi a

jako třešničku na dort pro vás připravil Jirka Cejnar fIlmovou soutěž. Rubrika Lidé obsa

huje již tradičně další díl Abecedy, ale zcela netradičně Zlozvykové profily profesorC.

a i nepravidelnou rubriku Poradna.. - Na další stránce se nachází soutěž, dalši díl Mo,rphy

ho zákona (pro škoLsky) a také německá rubrika Hat*safgaben, ve které zajisté oslní

Dan Nevařil. Ve speciálních jednotkách jsou deteaihiě rozebrány britští SAS a v rubrice

Hobby hry se Ivan Bernátek zaměřil na RP obecně. Herní bombou čísla je novinka od

Sierry Bloody Drea,ns, která dokázala, že tato legendární finna ještě vůbec nemá odzvo

něno. Comics máme tentokrát vlastní: Pavel Svoboda vám na poslední stránce dokáže, že

si i my redaktoři dokážeme dělat srandu sami ze sebe.

Rád bych na závěr úvodníku poděkoval Ivanu Bernáikovi. který přišel s řadou vynika

jících nápadů a na tomto čísle se podílel víc než kdokoliv jiný. Veřejně ho také (bez jaké

koliv ironie) musím pochválit za včasné odevzdáváni příspěvků a další výpomoc, která

Luštěninami souvisí. Přestože mě práce na tomto školním periodiku netěší zdaleka tak jako

dříve, dokázal mě mnohdy povzbudit a s huinortm jemu vlastním rozesmát. Díky, Ivánku.

díky i vám ostatním, kteří celé ty dva roky do Luštěnin píšete. Se mnou to bylo totiž napo

sledy... (vice informaci se dázvite na nástěnkách v den, kdy‘ aprílové LsdWniny yjdouj

P. 5. Jak říká Ivan: “Největší apríl na aprílovÝch Luštěninách bude, že vyjdou v květ

nu!“ A hle, ona je to realita!
Ĺ2e67 %nzjt ‘ 7ěa, šébedaktor

CITÁTY A PO5TÄEHY
Jsou ženy, které můžeme milovati, pouze jsou-li nepřítomny.

- John

Nic nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.
- Seneca

Ředitel je člověk jako jiní, jenže o tom neví.
- Chandler

Souhrn našich znalostí sestává z toho, cojsme se naučili, a z
toho, co jsme zapomněli.

- Ebner-Eschenbach

Ke příležitosti zakončeni druhého tri
mestru jsem po vborném představeni
Stopy běžel s pečlivě (během těch pade
sátjosmi minut, co divadlo trvalo) připra
venými otazkami do šaten Zde jsem měl
pro každého herce připraven nějak-Ý zvida

dotaz. S citem až profesionálním jsem
během několika vteřin “ulovil“ režisérku a
scénáristku letošního představení Shcg
blázne Milenu Sajdkovou.

Lštčniny: Mileno, která vlastnost ne
bo co žene herecké výkony a kvalitu
přestaveni stále kupředu?
Milena Sajdková: Společná tvořivost,
touha dělat něcojiného, překvapit a nechat
nějakou malou stopu.
L Které představení se ti dělalo
nejlépe?
MŠ: Loni byl ten Doggův Hamlet hrozně
těžkej, takže Lidožrout a tohle.

Aby zůstal rozhovor v rodině, přejdu plti
mile k Majdě Borové, před kterou, než
stihne protestovat. už rapinám diktafon:

L; Majdo, ty jsi z divadelnické rodiny.
Herecké výkony jste dnes podali všichni
výborné, ale právě pro tuto tvoji výji
mečnost a zvláštnost se ptám právě te
be: uvažuješ o studiu divadla na Vysoké
škole?
Ma9da Borová: Ano, prosint uvažuji,
protože divadlo je krásná věc.., ale bojím
Sel

L: Mohla bys čtenářům přiblit, jak se
vyvíjelo toto divadlo?
MB; To maminka přišla s nápadem non
sensové poezie a ona to všechno udělala.
Největší zasluhu na tom má tedy ona, pro
tože dělala ceN‘ scénář, dala tomu ty celky,
my v kapele jsme vybrali texty a většinu
písni zhudebnil Adam a jednu já. Všechno
to vzniklo Improvizaci a pak už jsme to
dávali dohromady.
L: Kdo přišel s nápadem zařadit do di
vadla hudební výstupy?
MB; Když jsme začali s kapelou, nezávi
sle na dramat‘aku, tak potom co-jsme měli
několik koncertů jako předkapela, si ma
muika po Doggově Hamletu řekla, že by se
měly naše hudební schopnosti n‘užit. když
jsme všichni z dramaťáku - Jana přišla ja
ko host. Rekia, že sejí to hodí k tomu non
sensu, žeji to přišlo pod ruku a že zhudeb
níme básničky.

blázni...
SccroJbnistka, /h?tnistka fl v neposlední
řadě zpěvačka Libereckého předkrmu
lana Chválová po mé první otázce volá
Adama Šúru asama min v chodbách Ma
lého divadla. O to vice jsem si ale vvchut
nai Adama:
L Jak vaše kapela vznikla, kdy. kde
všude jste už hráli?
Acloni Sůra; Kapela vznikla už v se
kundě, kdy jsem jako “tÝnejdži“ považo
vah za svou občanskou povinnost založit
kapelu a dále vznikala přibližně asi tak
čtyři rob‘, dokud si Merzův tatínek nepoří
dil zkušebnu a aparaturu, a pak jsme tedy
začali s Menem zkoušet. Nejdříve jenom
my dva, pak jsme přibrali Janu a protože
se nám blížilo nějaké ‘vstoupeni, tak jsme
přivzali Majdu, protože umí dobře zpívat a
nakonec jsem jednou ráno při cestě do ško
ly potkal Rost‘u, jak šel zrovna za školu a
tak jsem mu říkal jak se nám vede, a on ří
kal, že hraje na bubny, atak jsme přivzali i
bubeníka. V této sestavě fungujete asi od
začátku minulých Vánoc. tedy asi tak půl
roku.
L Kolik jste už měli koncertů?
AŠ: Když to tak spočítám... delší počitá
ni... i s tímto představením asi sedm
koncertik-u,
L: Mohli byste nás pozvat na nějaké
představení?
AŠ; O nejbližším přestavení se dozvíte
určitě ve škole, Bude to někdy o víkendu
I T dubna - tohle se tatu bude opakovat.
Jinak se na žádné turné zatím nechystáme,
budem se zatím plně věnovat dramat‘áku a
pilování dosavadního repertoáru,
L: Pojďme k divadlu. Hraješ od úplné
ho začátku, už jsi toho dost zažil. Co se
ti hrálo nejlíp?
AŠ; je docela fajn že
má dramat‘ák vÝvojovou
tendenci, Ačkoliv se mi
nulý rok zdálo, že narazil
na ten svůj strop, že už
dál nemůže, tak je zase
vidět, že ta Milena ví, co
dělá, a že je to opět o
kousek dál, Takže se mi
velice pěkně hraje tohle
představeni a jinak mile
vzpomínám na Strom Li
dožrout protože tam byl
ten první skok o trochu
kupředu k něčemu
vážnějšímu.
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Adama/sem dále nezdržovai a misro něho
jsem si vzal do paradv rozverného Rostu
Plešdla, bubeníka Eředkrm‘.
Rosta Pleštil: Drž pysk!!!
Jako iprávný novinář 15cm se nenechal
zastrašit, zvláště kdi‘ž jsem věděL že je to
jen takový nervózni vÝluk do prázdna.
L Rosfiku, v kapele nejseš moc dlouho,
ale na bubny hraješ určitě už nějaký
roky...
RP; Ne‘ Do hudebkv jsem začal chodit le
tos. Vždycky jsem se někam přifařil, naučil
jsem se ten rytmus. pak mě to nějak chytlo
a teď chodím do hudebkv,
L Ke Stopě ses dostal spíš přes herectví
nebo přes hudbu?
RP Přes herectví, protože o prázdninách
nikdo nevěděl, že tam budeme hrát s
kapelou.

Děkuji všem za rozhovor a přeji další vy
dařené představeni‘ Ahoj blázní...

Za Luštěniny Ps Vá.ča

Inteligence není choroba nakažlivá.
- Wilde

Čas ubíhá různě, podle toho s kým.
- Shakespeare

Lidé nedělají to, co chtějí. Naštěstí!
- Renard

Úsměv stojí méně než elektřina a dává více světla.

-. Cronin

Zpracovala r,.wa

M-f
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Medvčd: Téměř určitě jste čekala jednu
otázku, kterou vám už jistě někdo poio
žil. Tedy, představte si. že jste na něja
kérn zámku a prúvodce nejenže nemlui
spisovně. ale také “převrtává“ historii.
Smála byste se. padala byste do mdlob
nebo byste někde v ústraní opravovala
jeho nroky?

inroslavn Možná. ?.c začátku
bych se smála, pak b se o mne pokoušely
mdlob‘ ina zásěr bych ty roky opraso
aia \ahas ane‘ usiranl.

zlatý

M.A ty vlivy pro
středí byly ty ostatní
a jen rodičové
chtěli...

Š Rodičové vůbec
nechtěli, ale když v
tom člověk vvrustá a
pořád je doma otevře
na sborovna a pořád se
učí, tak pak asi naby
dete dojmu. že taky
musíte učit. že to už
jinak nejde Já jsem
chtěla být nejdřív pro
davačkou, pak na gym

pl jsem šla $ tím, že
pujdu na medicinu. a
až po prvni pinč koč
ks jsem zvrátila sve
rozhodnuti. Pak také
biolog tvrdil. že mám
kratká prsty a nemůžu
dělat porodnictví. A to
jsem ani nechtěla.
Češtinu jsem chtěla
studovat diky- češtinář
ce Ale dějepis ne. dč
jcrisář dokonce váhal.
jestli má nsknout mě
pustit k maturitě. Ale
iavčrem se to zase ně
jak ‚vrtlo a na vysoké
škole jsem měla

mnohem bliž k dějepisu než k češtině. Asi
záleži na tom, kdo vás uči. co vas uči ajak
vás to učí

M Jaký je váš vztah k češtině a k dě
jepisu teď, po letech? Snažíte se ještě
pořád si dohledávat nějaké zajímavosti.
nebo vystačíte stirn, co víte?

Š Snažím se. snažím, ale ztisl‘vá pouze
u snt-. Spiš Čtu histoncká knížky, nebo
se snažím něco doplňovat v dějepise. tam
Loje n-chlejši, ty změns. V literatuře mám
již šest let vizi. že dočtu všechny zakázané
a exilové autory, ale mám přečteni zatím
pouze zlomek z těch všech.

M Myslíte si, že by vás mohlo ještě
něco překvapit - ve vašich předmětech?

Š: Určitě, a nechci raskji domýšlet. co
všechno by to mohlo být.

‚M V češtině asi nit moc, ale v dějepi
se... Co by vás potěšilo nejvíc? Nějaký
nový objev nebo kdyby nějaké nové
skutečnosti již známé se převrátily...

Š; Ze by se převrátil dějepis, ne. to by
mě nepotěšilo, už jsem těch převratu zažila
dost - v dějepise. Ne snad, že bych jimi
přímo prošla já sama, ale to. co jsme se
učili, se už zase nměi. to, co Ině neučili, se
uči... V češtině nevím, co by mě potěšilo.
Snad zjednodušení pravopisu velkÝch pís
men. A v dějepise? Možná kdyby v novo
dobých dějinách byl větši pořádek ale to
asi nejde, protože jak říkají klasici. dějtn
jsou objektivně hodnoceiiými děimami až
po tlech stech letech...

M Možná nás po třech stech letech
zařadí do nějakěho období temna v Čt
ském státě...

Š Toje možné, ale snad ne. Nebud‘me
pesimisti.

M: Teď trochu k vaší osobě. Na škole.
pokud já vím, nemáte mezi žákv pře
zdívku. Víte o tom?

5: Nevím o tom, že bych měla přezdiv-
ku. ale myslím. že přivlastkú k memu jmé
nu byste našel v každé třídě mnoho.

M Proč si myslíte, že vám nikdo ne
vymyslel přezdívku - ostatní kantoři ně
jakou mají...

Š No nevím, třeba se mě bojíte..
M: A co ostatní kantoři. jak se díváte

na jejich přezdívky a jak se oni s nimi
vyrovnávají?

Š já moc přezdisck. se přiznam. ne
mám. A co znám - mam pocit. že to jsou
vesměs přezdívky lichotivé, takže co by se

nimi vyrovnávali, můžou na ně byt p‘šni.

M Jak se díváte na kantorský sbor
coby jeho člen od začátku školy?

Š jsem velice ráda. žes něm jsem. Bt
součásti takového sboru je velmi obohacu
jíci, i když někdy velmi tmavujicí.

‚M: Jak se vás dotýká, zejména mezi
studenty velmi populární, dění ve
sborovně?

Š: Samozřejmě. že kdsž jc to dčni ve
sborovně, tak se mne sclmi dotyká. ajistč
je velmi populární me,i studenty, ale selmi
populárni je i přímo ve sborovně. Jak vam
říkám, někdy je toho mumraje snad až pří

liš, ale bez něj by to byla hrozná nuda.
M: Včera byl apríl. Mohla byste pro

zradit. co se událo?
5; Včera mé nejvíc pobavily nápad‘ ter

ciánti. ti snaděli skutečně každého kolegu.
Ve sborovně byl včera s‘jimečn klid, ale
to bude asi tim, že lam je apríl celý rok.

M; Máte nějakého apríla, kterým vás
někdo vyvedl nebo kterým jste někoho
vyvedla?

Š: Pomijiu-li to. žejsem kolegu Drápelu
a kolegu Cvrčka nechala hned v prvním ro
ce školy zavolat do zoologické zahrady.
aby pohovořili s panem Hrochem. a to je
velmi otřepam apríl, ale chytili se. tak si
teď nevzpomínám, že by mi někdo naletěl.
Jsem taková čistá duše...

M Takže jste spe z těch nachyta
ných než z vtipálků.

Š: Ano. Í když ráno vstávám se slovs:
“Dneska mě nikdo nedostane“, tak mt pra
vtdelně lidi dostanou, ještě než odejdu ‚

domova. a když ne. tak hned při s-stupu do
sborovny. Včera mě chytila pani profesor
ka Tomehová na naprosto banální záleži
tost - “Máš na zádech flek.“ Pove
dlo se

M; Nechme apríla aprílem.
Teď bych se spíš obrátil na vaši
třidu. Jak ji vidíte? Je to matu
ritni ročník a do konce studia
jim zbývá pár týdnů.

Š je mi jich lito. Mám t‘ému
nimi, Ale mystím si, že se nemají
čeho bát, protože - podívejte se ta
dv na nástěnku. Kdyby všechny
ročnjk na tem byly jako maturit
ní, tak je to pohoda.

M A jak myslíte, že vidí oni
vás?

Š; To si nelroufhu tvrdit, to
byste se musel zeptat jich. Ale
domnívám se, že někdy mě berou,
někdy mi někdy mě mají plné
zuby. někdy by ruč radši vůbec ne
viděli.. Asi tak, jak berou všichni
studenti své třidní. Podle toho, co
po nich v tu chvíli chci nebo co
chtějí oni po mně.

M Teď tedy o něčem úplně
jiném. Tento rok proběhne čtvr

tý vodácký kurs, který jak známo jste
navrhla vy.

5; Bla sem si ‘rodu. dejme tornu
PA; Jak jste na to přišla a jakých kur

sů se ještě účastníte?
Št K tomu mě při‘ edla mojc třida. V

tercii jsme neseděli. kam na Iet. a tak
jsme si puičili odĎ a s1i)dčlí jizeru á
jsem seděla na lci, popne. ‚jako ori. a to
bylo na toni trošku paradoni. ale měli
smc s sebou odborny dozor a mně se ;o
velmi zalib,lo. dalši rok jsme jeli Beroun
ku. a pak kd‘ž jsme o tom mlusili s Cvrč
kosmi. tak jsme dospéli k závěru, že by to
bylo docela he,j(é. udělat z ‘-ody kurs. A
jinak jezdím do Prahy na kulturnčhistone
k kurs jinam ne. Da kursy za rok stačí.

PA; Jak jste na tom se sportem a jak
trávíte volný čas?

Š; Se sportem jsem na tom od mládi
velmi špatnč. Spon neni niuj kamarád. Po
minu-li již ‚.minčnou vodu, ta mi vyhovuje.
protože tam je jediné namáhavá zvednout
pádlo. a kdy-ž jste na háčku, můžete I pod
vádět a nic se nestane, snad enorn mate
mozoly na rukou a i jiných částech těla.
Když jsem byla mladá, dělala jsem odkaž
dého trochu. Trochu gymnastiky. atietiks.
trochu plaváni, ale puberta mě přesvědčila
o tom, že lepši je ležet, než se pohybovat.

M Něco na vás prozradil váš manžel
pro dotazník pro minulé číslo
Luštěnin...

Š: ---On si hromě svm šlí...
M Chtěla byste ho opravit či doplnit?

Š. teccos si leště nechal pro sebe a a
jsem mu to n-trhásala zpod ruk‘. aby se
moc nerozepsal. protože se těšil na to. Jak

lic očerni ale ‚ nič ‚nole a site, že to
ilcni prasda.. Jo jsem ‚laty člosěk. čtenař
sL deniky nekontroluji, historii nikomu
iiesnucuji.. ale někdy je to nutná. Člosčk
utisi byt občas pes.

PA; Máte nějaké plány nebo sny do
budoucna? Zúčastnit se vykopávek...

5; Nič b‘ třeba potěšilo, kdshych n
kopala ‚e sest to. co sem je ‘ tercii
nii,eila

‚M „Poměrně smělé cíle...
5 Velmi optimistieka ‚mze, ano.
M Co byste vzkázala lidem pro

střednictvím Luštěnin?
Š Ctěte Luštěniny, buďte takovi. jako

ti. co Luštěniny píši Jo jsme si nc‘vmy
sleli - pozn. redaktora) a o nichž sev Luš‘
tčninách píše a pomáhejte šéfredaktorovi,
31 to nevzdá (Vzdá... pozn. šéfredaktora).

M A na závěr závěrová otázka.
Kdybyste měla tři přáni od, dejme to
rnu. zlatého medvěda, co byste chtěla?

5: Aby tahle škola fungovala se stej
ným zápalem a nadšením jako roce

992. pak bych chtěla. aby ze 55 ta zmize
la lidská blbost a netolerance - to muže
medvěd zařídit‘?

M No. mohl by sežrat všechny blbé
a netolerantní...

Š; Ne, žrát ne. Stačí kousnout. A třetí
přání. já bych si přála. aby s tou blbostí a
netoleranci zazely i všechny nen-léčitelné
choroby.

Mr Děkuji za rozhovor Deku1, n. hiv
/e. Tříměsíční Čekani nu wrni, rozhovor se
np/an/o. Petr ‘i

člověk.

Mohla byste stručně říci, jak jste
se dostala k dějepisu. k češtině a ke kan
tořině vúbec? Chtěla jste sama od sebe
nebo vás někdo postrčil?

Št Kantořina je u nás dědičné zatižení,
Nikdy sem kantorkou být nechtěla. proto
že jsem na svÝch rodičích viděla, co to s
člověkem udělá, ale nakonec ... dědičnost
vshrála nad vUvv prostředí.

Pauet fled
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Akce

A je to tady! Zase konec Lnmestru, kolika
t už? Jsem ‘starej pes‘. ale tak mi každé
předáváni zprav připadá vvjlmečne. nOvé.
pokaždé mám radost. jako bych všechn 1‘
bod na ‘prcmianisk‘ch ysvěděenich“ v
dřela já sama, pokažde mám trému, jako
b‘ch nové hře STOPY měla hrát hlavní
roli, pokaždé jsem pšná na šechny naše
student‘ jako b‘ byli on mi vlastními dět
mi. A dneska se přidala Ještě nostalgie. ja
ko třídni tu jsem na čas naposled. moji milí
oktávám mi ‚ad a měsíce utečou...

Co naplat. nebudu se dojirnat a raději už
vyrazim. čeka1í mne cštč “třídnické“ po
vinnosti: máme sraz‘, lX.45 (zase se tváři
li otráveně, že je budu přepočítávat) před
Malým divadlem (kde jinde. k ukončeni

jezd / garáže a nemohu si dovolit přijit
poedč. jednak jsem ‚ědavá na reakce těch
“malých“. kteří jsou‘ divadle již od pěti.

A udělala jsem dobře, právě ‘cházejí z
íover. mé ucho registruje pn‘ní ohlasy:
“Bylo to skvělý. Gregor je super jako ta

šku rozpačití primáni, herci lokajici čer
st vzduch před dalším představemm. A
je tu prvm rozhovor, potkávám kolegyni ze
základní školy a tetelím se pehoL když
slyším její řeč: ‘Jsem nadšená, to aše di
vadlo je tak krásně mladý. závidím u. jakÝ
děti můžete učit a jak je mužete učit, co
všechno dokážou. jakÝ vztaln‘ men niina
panujou. je tu tak fajn a lidsk3 ...“ Hrdě se
usmivám, mozek zaznamenává pnma po
ciL že by sounáležitost?

Ale registruji i mirně negativní ohlas.
například Ondra Buchar mi na otázku “Ja
k‘ to bylo“ odpověděl jen: “LaJi“ jedna
starší paní se shovívavÝm úsměvem u šat
rw prohlásila. že ‘těm mladejm divočinám

už moc nerozumí“ a malému Jeníčkovi se
nelíbilo, že “říkali sprostý
slova hovno a kadí“, ale očička mu u té kri
tiky podezřele svítila.

Tak, co si mysli ostatní, už vím, oktavá
ny jsem přepočítala, i když se pořád“hem
žili“, je tedy nejvyšší čas vstoupit do sálu a
utvořit si vlastni úsudek.

Hlediště je plné slavnostně naladěnÝch
hostí, krásných slečen a elegantních mladí
ků (Jak Vám to, studentky a studenti slu
šil), ukončeni druhého trimestru pro kvintu
- oktávu může začít.

No to je úroveň, přijdete na kulturu a v
19.00 vjedou do sálu s “rudlíkem“ - ale po
zor, to už je umění, vezou na něm Mrázko
voji, svázanou - tu spoutat, to fakt muselo

text J. FL Krchovský; hudba + arant:
Liberec#j předkrm

OTÁZKA VRÁSKAMA
čelo mi brázdí:

jsem tady nebo tam
nebo zde zazdí?
..není mi pomoci

není mi rady
dál křičím do noci:

kde jsem, jsem tady?
jsem tady, nebo tam

nebo tam za zdí?
do slov se zamotám;

jsem uzel - z obou stran
buším si na stěny...
nejsem zde ani tam

-jsem do zdi zazděný!

“bejt uměti?. Studenti kvinty nás uvádějí
“do obrazu“. chudák kolerné chystala
vernisáž výstavy “Smysl v M5nfl‘5ji“ do
plňující hru STOPY, a nevydržela (ani se
nedivim.opravdu byla v jednom letu, ale že
vyžije vlastní zničenost a udělá zni “arte
fakt“ - to dokáže jen naše umělkyně). Tak
už ji odvážejí, chuděru. provází ji aplaus.
hluboké pochopeni kolegů a považte -

srních, že by trošku škodolibý?
Nastává slavnostní chvíle, přichází paní

ředitelka. aby zhodnotila trimestrálnÍ sna
žení školy. Loučí se s oktavány (oživuje
mé nostalgické nálady), blahopřeje k v‘
hornÝm prezentacím jejich ročníkových
prací (heč. je to moje oktáva a ty práoc by
ly všechny z dějepisu! K nostalgii se zase
přidává ten hřejivÝ pocit. pokolikáté už‘?).
Vyhlašuje premianty. Manion jásá tak
upřímně, že mám chuť ji obejmout, Zuzka

tiž je ostřílený ko,ák steně jako Roman
Bárou. ale sexta za,.namenává ančou. jak
se líbí Terce Simonove tne/i nejlepšími‘.‘ A
je tu rchol večera - představení STOPY.
Byla jsem na premiéře. ale opět jsem nad
šena, opět mě“ vsál“ duch poezie - ne-poe
zle. úžasné procítěni sb‘,‘ gest i muz,k.
Oslovuje mě snad každičk detail. ka?dý

verš. každÝ pohh. oslovuje mě cel‘ Sou
bor i každý i hereu zvlášť
Adamuv sugestivní hlas. Majdina “jímavá“
gesta i zpívání srdce. Michalovo hrane-ne
hrané rošt‘áctví, Andreina žíznivost (nejen
ta primární), Lukášova kytara i íilozo[k.
Janina nevinnost ostřílenost saofono‘,é
ho hráče, Rostovy kreace “bicí i školní“.
Martinina ostýchavost, Honzova pedagogi
ka. Zuzčina usmívající a vvsrnivajici se
moudrost. Pavlov žra‘, krokodU. což

není vždy jen zuřetem Radčina něžná
“protřelost“ i Terezino všeříkající a všeob
jimajíei úteK.
Obdi‘, ují práci každeho / nich, žasnu nad
nápady a pili Mileny. Už viru, že ten hezký
pocit. kter se ‘e mně s novou intenzitou
zase probudil. e opravdu sounáležitost, ra
dost ‚ mých studentu a jejich úspěchu.

Akce

“druhé třetiny‘ přece neodni‘ skelně patři
uový kulturní zážitek I

Vyrážím radši dři‘, mám s‘ e du‘,ody -

jednak se mi občas nepoede hladký yv-

úěa... hráli moc hlasitě.., to víš že ne. to tak
musí bejt. hráli bezvadně... Jana na ten sa
vik váli.., čau v úterÝ...“ Už si i oko přichá
zi na svě: pyšní a usmčvavi rodičové, tro

Pondělí, 30. březen 1998

‚I

P

V

1

•1

Uterý v pondělí “Nonsensové texty - ty opravdu dobré - ne
znamenají nedostatek smyslu; jsou to paro
die smyslu a v tom je jejich smysl.

STOPO. dik za další rvou stopu v mé duší,
školu. dik za vnitřní prohřívání. Odnášim
si své úterý a těšim sena další úterý.

ýa‘ze4Ěswa SýSO4
9ors: —. Sc4suatacz ťcn4

*sacraee: 2tzcdeatČ P — c‘e

d€nón — 7k%
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aneb korn
Touha podněcovat iluze o zá

stupech mimozemšťanu, démonu a
duchů, nemluvě o občasných para
noidních teoriích o spibutí, či jiných
věcech, nad kterými by se červenal i
Oliver Stone, byla Carterovi nejspíše
vrozená.

Ne. že by rodák z Jižní Kalifor
nie (Chris Carter) se svými blond
vlasy a vášni k surfo ani do jejího
stereotypního prostředi nepatřil. Dí
k-v surfu a časpisu o surfováni se po
studiu dostal až ke psani. Chris je sy
nem stavebního dělníka a vvrústal v
kalifornském Bullflower. nijak výz
namném předměstí LA. Carter je
svým duchem smiřliv - ale přesto se
v něm najde perfekcionista, je to člo
věk kte na Aktech-X piluje
nejmenší detaily, nad kterými by os
Lamí mohli mávnout rukou. Dobrác
kÝmi způsoby a mladistvým vzhle
dem působí tolerantně (z toho také
přezdívka “nějak-Ý osmatřicetiletý
surfař“), ale vzbuzuje pocit, že má
vše pod kontrolou, a proto si s nim
prÝ není radno zahrávat,

Carter a jeho mladší bratr Craig
prožili vcelku normální dětství. Už od ma
ta zahořel Chris pro baseball (hrál hittle

League) a ve dvanácti přesedlal na
plujici prkno, od čehož se. (výše)
Po dckončeni Kalifornské státní
univerzIty na Long Beach (rok
1979). kde studoval žurnalistiku,
ialožil svuj vlastní časopis (O sur
fovaru - otem jiném, je to hlavně
surfař), ve kterém se po pět let ži

vil jako šéfredaktor ta sv‘m re
daktorum platil). Ve svém časopi
su konal jako nezá\ slý novinář
častč cesty do zahraničí, to mu
přineslo některé potřebné kontak
ty (v rumých masnách atd.)

Nebyly to ani čtt roky, co
se živil / novin do pusy, když se
semániil se svou btjdouci ženou
Don Piersononovou Á b‘la to ta-
ke ona, kdo Cartera podnítil ke
psaru :movÝch scenařu Jeho
rot‘ i)erci se práce zatiIaIa Jefrey-
ho Katzenberga, tehdcišiho

ředitele Disneyových studii ( ne. že
by Carter psal scénáře ke kačeru Do
naldovi) natolik že s Carterem sep
sal smlouvu. Ale to byl pouze začá
tek, Kromě psaní Donalda Chris čas
to chodil na baseballové zápasy.
Vstupné se mu jistě vrátilo po po
depsáni další (druhé) smlouvy s
Brandonem Tartikoffem, jenž byl v
té době prezidentem NBC Entertain
ment (WNNNNNNBC - viz, Sou
kromé neřesti), se kterým se potkal
na zápase v Bretwoodu. Během hiv
se spřátelili a podle Chrisova vvprá
vědí si Tartikoul uvědomil, že Carter
je docela ůspěšn spisovatel (přesto
že se oba sťali jako dogy a potom za
platili pokutu). Když si přečetl někte
ré z, jeho prací, přetáhl Cartera do
NBC. kde Chris, kromě jiného, při
vedl na svět detektivní příběh For
wait Of The Night (Portrét noci),
“Chris píše po čertech dobré scéná
ře,“ chválil ho Tartikofl a dodal, že

Další Carteruv obdivovatel byl Peter
Roth, prezident produkčni společnosti Ste
phen J. Carmell Production. Přečetl si scé
nář pilotní epizod pro Chrisův nejnovější
senál“Drzá kultura“ (originál opět není k
dispozici). Pořad se nikdy nevysílal, ale
nadchl mě jeho cit pro dialog, říká Roth.
Krátce nato dostal Carter místo scénáristy
- producenta pro seriál (já vím, že se to ne
má, ale to slovo se tam prostě opako at
musí - lépe řečeno - nevím, jak ho nahra
dit) Palácová garda. kterÝ byl brn sta
žen, ale Roth na Chrise nezapomnět.
ani když z Cannell Prod. odešel a stal
se prezidentem televizní produkce v
Twentieth Centurv. Tam v roce 1992
přijal několik, do té doby celkem ne
známých producentu a mezi nimi i
Cartera. Tito lide dávali dohromady
programové n-siláni Twentieth Centu
i-v Fox Tekvision (to je součást Fox
Broadcasting).

Nav,dorv 5\Cniti spo)ení S
komediálním disne‘otsk on
cntoaným rodinným žánrem
(Donald), si Carter léta pohrá
al s poněkud temnčiším kon
ceptem. pramenicini ‚jeho nad
šeni / programu jako Urey Zo-
ne (Sedá zóna). All‘red Himch
cack představuie a oh,i ášt‘ ze
seriálu Kolehak. Nečni stopař

971 ‘ Notní škrtič. 970 -

Noční stopař)
Carter nastoupil do studia.

a kd‘ž se za nějak‘ čas s Rot
hem potkal ve srvlove restaura
ci pro ně to blajidclna. ale nic
jako McBrukoň. ale čtvřhvčz
dičková a be, biohazardu), na
značil mu. že měl vždy chuť
zpracovat Nočního stopaře po
s‘ em, vytvořit něco opravdu
děsivého (ono to bylo spíše te
hec pikantně vvvážene). Roth
njádřil nad tou představou ja
kési nadšeni,alc upozornil Car-

Ovšem Carter se o upíry nijak zvlášť
nezajímal. Vysvětlil Rothovi, že jeho
představa má co dČlat s UFO a para
normálními jen jako takový-mi. Roth
na ten oběd vzpomíná: “Hovořili jsme
o toni, O čem se normálně nemluví.“ Z
celého setkání vyplvnul žánr, který na
obrazovce již delší dobu chyběl. Pro
bírali různé nápady, ale oba, Roth I
Carter, cítili, že snaha v‘tvořit vlast

ního Nočního stopaře se ubírá tím správ
m směrem. “Dřímalo to ve mně už od

dětství,“ říká Cartera dodává, že zájmu o
tento dwh námětá nepředcházely žádné
ambice stát se dramatikem, nebo scénáris
tou. ‘Prostě jsem jenom trávil v dětství ho

diny a hodiny u televize a sle
doval filmy jako Tajuplný
ostrov atď“

S ohledem na minulost
si Carter plně uvědomoval
pocit prázdna, kdy ho tlačí
časov plán podpořený mno
ha miliony dolaru, a ve kte
rém se zároveň dohlíží na od
povídající úspěch, a kde ni
kdo neriskuje nejasné pos
tranní cestičky.

“Koukni se na program,

nenajdeš tam nic
hruzostrašného.“
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Akta—X

Tento článek píšu jako nekrolog, či „ R E S T I N P E A C E
memoriam hold pro seriál, který se mi
postaral o pár nejzajímavějších chvil v —

životě, a proto,..

Truth Is Out There
p příběh Akt-Xletní

se do určité min stal oběti úspěchu
společnosti. Carter v NBC vvtořil řadu
dalších seriálu např. S kvádrem k bohatstt í
(převzaty. orig. název není k dispoziciy
Napsal tam také svou první Science ‘ licti
on Coptcr Cop (název převzatý není. a tak
orig. k dispozici e), jejímž producentem se
stal Tartikofl‘. kten měl krátce nato těžkou
nehodu. Poté, co si odseděl (odležel) něko
lik iněsícu ‘ nemocnicí už se do NBC ne
vrátil a ‚ačal pracovat v Paramotint Picw
res. Tartikoff chtěl Cartera do Paramountu.
to se mu z mnou neznámých duodu
nepodařilo.

Ak ta -X

I

‚

J

I

CENZURO

I

_---J

1

tera že ve stopařovi řádi
li upíři. a vzhledem k to
rnu, že se v té době natá
čelo Interview s upírem,
nebi lo podle nh zvolené
téma nelštastnějši.
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— bi

Vždy jste žasli nad praktickými vě
domostmi našeho biologa, divili
jste se, kde že vzal na drahé zá
padni auto, odkud bere orgány,
které pak používá ve výuce? Vši
mli jste si, že pan profesor Jansa
pouští ve svých chodinách video
častěji než dříve a pak s kruhy
pod očima klimbá nevyspalý v
koutku třidy? Ptáte se, proč zapo
míná na (opravené) testy, zaned
bává školu i rodinu? Kdeže se
vzala krev na jeho, dříve sněhobí
lém, plášti?
Otázky na tyto a mnoho dalších
odpovědí můžete najít v dalším
pokračování seňálu Odhalení...

I paní ředitelka souhlasí s tím, že platy
středoškolských profesorů nejsou adekvát
ní vynaloženému úsilí a práci, kterou škote
věnuji, Přiznává, že i naše škota spadá do
této kategorie. Není tedy divu, že chce-ti
pedagog žít na nčjaké slušnějši úrovni,
musi hledat vedlejší zaměstnání. “Pokud to
zvládnou, tak je to jejich soukromá věc,“
uvedla ředitelka Dagmar Cvrčková. Zatím
se ale neobává, že by mělo vedlejší zatíže
ni profesorů vliv na v‘‘uku na našem gym
náziu. Zda se nemusíme obávat, zbývá po
soudit nám, studentům. Můžeme ale jenom
spekulovat, jestli se na naše testy z biolo
gie nezapomíná právě proto, že pan profe
sor Jansa místo opravování a příprav do
školy někde nepitvá dalšího nebožtíka

Nevšimnout si někter‘ch výpadku pana
profesora by mohl snad jen rozjetý “Ježek“
v líhu (kleci), za kterého je vydáván vvpre
parovaný orgán jedné z Jansových obětí.
Redaktoři Luštěnin se rozhodli přijít věcí
na kloub a zanedlouho jsme odhalili, co za
tím vším stoji. Nedaleko ulice Dobiášova,
kde poklidně žije nic netušící rodina pana
profesora, byla objevena Pohřební služba
Jansa. Telefon (5131272), adresa (Dobiá
šova 855) a mnoho dalších faktorů jen po
tvrdilo, čím

se ve svém volnu profesor Jansa zabývá.
Už před nástupem na vysokou školu (Pe
dagogická fakulta v Hradci Králové) uva
žoval tento, dnes velmi populární, biolog o
úplně jiné profesi, než je učení. Jeho touha
dělat biologii na odborné úrovni zůstala
nevyslyšena, a tak se v této složité době
shodou okolností dostal nejdříve na peda
gogickou fakultu, což byl podle jeho slov
spíše náhradní způsob. Po vojně a krátkém
působení v Muzeu v Pardubicích se profe
sor Jansa přestěhoval do Liberce, kde z ne
dostupnosti nějakých zajímavých pracov
ních míst skončil jako pedagog. Ani on ne
ní se svým platem spokojen, není tedy di
vu, že alespoň částečn m východiskem z
těehto problémů je právě jeho vedlejší čin
nost v pohřebním ústavě. Na otázku, zda
ho dojímá smrt, odpověděl: “Jak kd ajak
koho,“ a nebožtíků se podle vlaslnich slov
také neštítí. Přestože si stěžuje na nedosta
tek času, který musí věnovat rodině a ško
le, můžete se santi přesvědčit, že jsou prá
vě tyto položky nejvíce zanedbávány. Je
sice hezké, že si rodina Jansových mohla
dopřát lepší auto (Opel Vectra), než mají
všichni členové sboru Podještědského
gymnázia (všechny možné typy starších
Škodovek), ale peníze přeci nemohou

nahradit krásné chvíle strávené s dětmi.
Studenti jsou ale zase rádi, že se tempo v
hodinách zvolnilo a že mají více názorných
pomůcek (plíce, srdce, ledviny...). Ty psý
získává“ od dobrovolných dárců.“ Pojem
dobrovolný je v jistém momentu (ne)exi
tence člověka hodně sporný, ale budiž. I
paní ředitelka je toho názoru, že: “to přes
ně odpovídá aprobaci pana profesora“ a
“pokud mu pohřební služba vynáší, tak je
to docela dobrá kombinace s tou kantoři
nou.“ Na závěr našeho rozhovoru se profe
sor Jansa přiznal k další hrůzné věci: “To
jsou teď ty klonové. Nejenom ovce... Já
jsem se nechal naklonovat, protože jedině
tak můžu ty vedlejšáky stíhat.“ (Tato věta
Je u redaktorů k dispozici na originální
kazetě pořízené při rozhovoru r p. p.
Jansou.)
Sokující skutečnosti byly odhaleny. někte
té otázky zodpovězeny, ale mezitím další
vstaly z rakví. Co nového se ještě dozvíme
z profesorského sboru, v čem všem má
ještě pan profesor Jansa prsty, kolikrát
denně se nevědomky setkáváme s produkty
jeho genetického inženýrství. Jedno je jis
té: o novodobém Frankensteinovi nemluví
me určitě naposled.

Peč!; Váěa

Jako agentka Stuhy si musela při
padat prof. Mrázková díky tornu, co
se odehrálo 25.března 1998 v pros
torách PO. V již tak rušném stře
dečním dopoledni ztrácela náladu
na komunikací s kýmkoliv a o čemkoliv,
Na krku výstava, doma bouráni (není nad
zkušené“ bourače“ nebo “bouráky“) a
všechno se to nějak semlelo do jednoho
dne. Konec dne v půl jedné ale mohl ukon
čit trápení “pestrobarevné“ artistky. Jenže
se tak nestalo. Zavalena problémy (ne)v
šedních dni nějak pozapomněla na ten ko
vový “zázrak“, kterým zamykáme a ode
mykáme naše příbytky, nábytky a jiné
-bytky.
I jala se hledati onen svazek klíční. Znáte
to. Hledáte všude. I tam, kde jste nikdy
nebyli. I v tom, co alespoň zdáli připomí
ná odlesk kovu. Odvážná Jitka prošla
snad veškerým zařízením, které v ateliéru
existuje. Nic. Nervozita se stupňuje, pro
tože se blíží jiné (mimo)pracovní závazky.
Následi.e rychlá telefonická informace ro
dině. Unava dělá své a prof. Mrázková

Vše se začalo odvíjet ve středu L dubna
1998. Stalo se tak díky absenci pam profesorky
Rajchertové (docházela na infuze do nemocni
ce), Tercie měla ten den od osmi hodin do čtvrt
na pět. Nultou hodinu jsme měli němčinu a
lnincouzttinu. Všichni studenti pí prof. Rajchr
tové se dostavili, ale potom měl, volno. Sesedli
jsme se (Lenka, Lída, Bára, Nikola. Anička a
Honza) v mezipatře a začali vymýšlet ‘aprílové
žertíky‘ na všechny profesory vyučující tercii
tento den. Potom jsme si sehnal, vše potřebné k
našemu vyvádění.

První hodinu byl zeměpis. pochopitelně se
všeobecně známým a oblíbeným profesorem
Milanem Váhou. Ve společemko-vědní učebně
šikovná tercie důmyslně“ zazdila‘ dveře pnpí
rema zbytek místa zalepila izolepou. Po začát
ku hodiny nastalo ticho. Ani jsme nezpozorova
li, že se otevřely dveře. Náhle se ozvalo: “Smím
vstoupit?‘ Řekli jsme samozřejmě: ‘ano‘. Chví
li se nic nedělo, ale pak se nám s obrovským
randálem ukázaly 4 nohy židle. Poté důstojně
vstoupil i pan profesor Váha. Po úklidu ‘spouš
tě‘, kterou zde udělal náš zeměpisář, se učilo,
jako by senic nestalo.

Následovala fyzika s naším milým třídním
- Miroslavem Bucharem. Tento kousek byl ještě
povedenější. Všichni jsme se odebrali i se svý
mi věcmi před školu. Tam jsme se rozdělili na
4 skupiny. “Buchárek‘ přišel do piazdné třídy.
Údajně se šel podívat na rozvrh, zda ii nepople
tl hodiny. Pře
svědčil se v násle
dujících chvil
kách, uslyšel za
klepání a do třídy
přišla I. část naší
třídy (Petr, Vláďa,
Honza Š., Jakub

dává odpočinout svému pozadí. Pomalu
konči hodina a ze tříd přicházejí nechápa
vi kolegové. Jak je jejich (našim) zvykem

při takových příležitostech, legrace nen-
bývá. Spíš naopak.
Právě sestoupivší kolega Fiala si vaří vo
du na svůj čaj. Jakmile vidí poněkud “ne
koncentrovanou“ kolegyni Mrázkovou ob
šlápne situaci a zalaškuje: “A nejsou toty-
hle?“ Okresní metodička se v bláhové na
dějí obrátí od prohrabávání skříní a na
rtech ji doslova visí otázka: “Kde?“ Jenže
žertující programátor se jen usměje a ce
lou epizodu ukončí ukázáním na vlastni
klíče.
Nad provokacemi kolegů Vání. Machač
ného a Buchara - narážkami typu: Jitko,
půjč mi klíč- jen odevzdaně mávne pravi
cí. Kolegové odcházejí “ke strojům“. Něk
teří se snaží pomoci. Vice či méně úspěš
ně se to daří. Např. profesorka Sabaková

V.). Omluva zněla as, takto: ‘Pane profesore,
prosím, omluvte nás. My jsme jeli s Vladimíro
vou maminkou do školy, na cestě to chcíplo
my to nemohli nastartovat (paní profesorka Lu
kešová byla již 2 hodiny ve škole).‘ Tat‘kovi
třídnímu to začínalo být jasné. Po chvilce sem
“vpadla“ 2. skupina (Katka, Jana, Katka. Marti
na, Veronika, Lída). A ta se omluvila takto:
“Pane profesore, prosím Vás, omluvte nás, nám
vykolejil v Pražska ulici autobus.‘ To už se
“Ruchy‘ usmíval. Sotva si druhá skupma stihla
odložit bundy a připravit pom(ickv, doslavila se
3. parta (Bára, Lenka, Anička, Adela, Nikola,
Markěta). Těm pro směnu v tramvaji došel
benzín. Mireček se už smál na celé koto. Po
delší odmlce se “přivalila“ poslední část naší
třídy (Honza R., Jakub, Patrik). Ti se vymluvili
na píchnuté tramvajové kolo. Fyzikář se doslo
va řehtal, že málem spadl ze židle. Z hodiny
fyziky nakonec nic nebylo.

3. hodinu vyplňovala biologie. I v této ho
dině tercie zabodovala: odpojili jsme televizi,
namočili stůl, z kostlivce Emila jsme udělali
profesora biologie a povolili židli panu Jansovi.
Nejdříve chtěl Jiřík odejít, když vidět, že má
konkurenci. Nakonec nás ale vyučoval ten živý
kantor. Televizi opravoval celkem dlouho.

4. hodinu jsme měli dějepis. Paní profe
sorku Šiúovou však oblíbeně čekala prázdná
třída. Jen Vláda tam zůstal. Na tabuli byl ná

jmenovává snad všechny místnosti
ve škole včetně té “oné“. Profesorka
Mrázková rezignovaně odpovídá, že
se dívala už i do mísy... Abych ji
uklidnil, řekl jsem ji, že na pánském

WC taky nic není. Vzhledem k tomu, že
mám na takové situace štěstí, byl jsem již
několikrát dotazován. jak se hledají právě
zmizelé archy, propisky, jogurty, atd. Ale
klíče? To se mi ještě nepovedlo. Tak jsem
zapojil svoji metodu i zde. Říkám: “Tak si
sedni, uklidni se a rozhlídni. Určitě to leží
na tom nejpřehlednějším místě před
tebou.“ Moje snaha málem přišla vniveč,
když Jitka Mrázková odpovidá: “Vždyť
tady sedím už skoro 3 hodiny!“ No ajak
si tak sedá, pro jistotu ještě “projede“
svou elegantní kabelu. Nic, Jak se ji tak
snaží dát stranou, najednou ustrne. Klíče!
Tady! Nevěřícné pohledy všech se vrhají
na červenou židličku profesorky Mrázko
vé. Byly tam. Na její židlí. Celou tu dobu.

Zážitek zprostředkoval apřevyprávěl

E‘sct lUéza

pis: ‘Kolovala tady šaratice (Vláďa
neochutnal),“

Z toho logicky v‘tplÝvalo, že jsme na WC
dívky na pánských, kluci na dámskýcb. Janiška
na nás ale vyzrála. Zamkla se ve tildě a my se
potom nemohli dostat dovnitř. Tak jsme ztratili
čtvrt hodiny.

Na pátou hodinu tangličdna)jsme se také
důkladně připravili. Pan profesor Ub,as měl
3.4. narozeniny, a tak jsme mu ozdobili třídni
biiliu jako dáreček. Pro — profesorku Tome
hovou jsme vysadili dveře a průchod přelepili
izolepou tak, že by ji musela podlézt a ztrutila
se nám katedra. Nakonec jsme byli spojeni
‘tJbikem“ a překážku podlézal on. Při hodině
přišel pan profesor Cvrček a bez milosti nám
všem vyhuboval!

Po hodinově přestávce na oběd následovala
češdna s paní profesorkou Velenskou. Tento
krát jsme si otočili všechny lavice, takže jsme k
ní byli zády a třídnici jsme přilepili na tabuli,
Paní profesorka naštěstí náš žertík oepochopila
jako projev neúcty a celou hodinu jsme si hráli.

Poslední hodinu jsme méh tělocvik spaní
profesorkou Dolažalovou a panem profesorem
Bucharem. Nejdřív jsme si vyměnili šatny
smáli se při pohledu na rudé profesoiy. Upro
střed opičí dráhy‘ Lenka moko omdlela. Tento
kousek se nám však nepovedl, protože jsme se
začati šíleně smát. Naši tělocvikářce to rychle
došlo a smála se s námi.

A pak ve ve
lice dobré náladě
tercie ukončila
aprilovt den.

Pr4etts«á
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“V mládfjsem se učil ]irobaĎem, .“ - Prof. Jansa
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Pcn4rét herce, FiIn‘lový 9L4Z

Sedíme v zelených křeslech. Naši mysl
siale zamestnai‘a zctzitek ze včerejšího
vecera. Co to byto, co v nas v volalo tak
silně prožitkovou aaresi? Film. Film, na
který nas již dlouho před jeho shléd
nanin lákala zímava reklama, Ovše,n
bohužel i u tohoto nadějného dila platí
sliby, chyby Ms kamarádka právě dvak
rát snúchuplně kvLtla, nejspiš si vzpom
něla na nějakou tu scénu nebo jsem ji
rozesmala já? Sama nevím, obojí
Is smíchu bylo zpět Is jilmu. Téma
Večera pt-cdznametialo již ‚vstoupení
lvúrcu filmu před jeho začátkem.
Zpověd‘ mé! vésti mladÝ iwjukani) muž,
který byl pře‘valcovan teiliperanientem.
inteligenci a sebevědomirn především
paní režisérky Věry Chytilové. Měla jsem
pocit. že jeho esistence je ztracena a po
skončeni rozhovoru si pujde hodit mašli.
Traaikomičnost situace ještě znásoboval
mateřský klid Dáši Blahové. rodůcke do
jeti Dany Třebické hereka byla deset let
V anzaflná v DFXŠt, dobrackost
vvalost herce ‚..‚ a kainetma tvař
mladého muže. zastupujícího fintu Bon
tonfilnL který nésti neustále vštěpoval
“ať hlavně platíme“ Poihuzeni D.
Bláhové ‘držte se! . které pronesla jako
poselství divákům, nám připadalo velmi
na mině již v prvn? scéně filmu, káv
mladá zi‘ěrolékaf*a Lenka kastruje mala
selátka Vydéše,rě jsme se s mou kole
gvní na sebe podívalť. V toni pohledu a
ve zhnusených viíkÝz‘cich spoludiváků
snad byl záměr (d uspokojení) paní
Ch}‘tÜové ? Nemělo by nejspiš cenu to
zepisovat děj IMinu, bude lepši nnmn -h
se o jeho důsledcích a spojitosti

dnešruni světem. Věčný mantY boj mezi
omezeností a rozletem, zlobou a
dobrem, sobe civím a obě tavosti,
pravdou a lží, končí v P.p.p stejně jako

‘,aších životech na straně peněz. .tfocni
oplzlouni znásilň, ují nevinné dívenky.
bezbranné suvnječkv jsou kkeny na
úkor pi-ohnilýcJi čokoládovvch koncernu
a tak dál a tak dál,,, s hořkosti si uvědo
mujeme, že se tento boj odehravá i v nas
dvou, nepatrných ttrdhcích uprostřed
Disneylandu světa. v němž hranicí pros-
toni jsou obrovské bilboardy, propagu
jící Bachovy čokoládové koule. I když se
většina uhnu odehravala v prostředí
plném peněz. kam se (bez pomoci
štěstěny. náhod a konstelace hvězd
nikdy nedostanu, a i když se nam tento
boj mohl zdát příliš průhledně
nepravděpodonv. nebylo možné si neu
vědomit, že právě slaze tento fakt se patu
režisérka snažila sdělit své přesvědčen ti

(chtěj, nechtěj) zapůsobilo to. Společně
s tin, také zapůsobil svůdný šarm T
Hanáka (snad bohužel někdy nahrazu
jíci herecke uměni) a roztomilý,
komediální, spontánní dar M Donutila.

Kozcla těchto osobnosti kvla však
pou5ila tak, že se V mé nevinné, na

ivní misIi často rodila pochybnost o
nezbytnosti a funltřnoszi mužského poh—
kivi ve světě mých snů a tužeb.

I mých. Zvlášttii pozornost věnovala má
čidla určityin detnílúm. které by hlavni
linii Minu jistě nechyběly. ale právě je
jich ‘ptemršlěná treůiost do tématu
dneška‘ jakousi Máštm silou upo
zorňovala. Tak třeba chlapec (asi tak
dvanáct leu, který za trest doma stokrat
napiše:“Lž nikdy nebudu koutů trávu -

tniujanku.“ Nebo žena pIáciiLí své dítě
přes ledviny (na zadek se často
v znivosti netretbnej a ohrazující se tim.
že si se svym dítětem může každý dělat,
co chce. Na zacházení s dětmi

jako s věcmi, myslím ‚ tento film také
upozorňoval jako na věc špalnou. ovšem
do naši doby patřicí. Vztah muže ti žei,y
ten věčni boj. se zde často měnil ve
scénu z akčního jilmu. Bojova technika
M. Donutila v posteli. kmiticí se
jazýček mladé, krásná. štíhlé a vysoké
slečny. kopulační pohyby plné drsnosti,
avšak ještě stále v souladu dvou lidí,
kteří to“ oba chtějí, nednou vystřídaly
záběry stromů, listí ve slunci, širých niv
a zvukový podtext nás upozornil. že teď
je chtič jen na jedne strmiěK‘ osalem se
rozhostilo ticho. Soucit, bilancováni dnů
vlastních, či pouhá sranda? Jdeme
k závěru. Sedíme stále v těch zelených
křeslech. Klademe si otázku: co bude
v tom našem “příběhu“, který sto
procentně nikdo neuvidí v kinech, ale
pro nas je tou nejdůležitější věcí, tak
krátkou a v určitvch chvílích pomíjivou
životem? Má slabost a nedozírná
neznalost mi radí: Na takové otázky se
raději neptat. “ Paní Chytilové bych tedy
chtěla poděkoval za přihlíženi
anaiomickycii detailů ‘krásného
Tomá.še “. které jsou o to púsobivějšL
jsou-li postaveny jako kontrast podlé
samčí chtivosti v jeho duší. Dik patří
poshnu říJnu, ktere na mě ptes všechny
vlivy prostředí stále působí, v určitých
situacích mi nesmírně uleví a jindy uvádí
do reality jako celonoční kroucení střev.
Loučíme ses vámi ise zelenými křesly.

PS Pro lehčí povahy vyplývá z Mnu
ponaučení a upozornění: Rolky, nestopu
jte. pokud neumíte profesionálně kas
trovat.

Ú a4í. 7eteya

Film GUI!

3. Kde pracoval Quentin
Tarantino, než se z něj stal
sqělý llmový režisér?
A) pracoval jako pacient v
ústavu
B) prodával v Big Kahuna
Burger
C) pracoval ve video
půjčovně

4. Který malíř navrhnul
(nakreslil) kulisy pro lUm
Predátor?
A) pan Příroda
B) paní Příroda
C) stavitel lesa

S. Kolik stop měří vyspělý
Predátor?

6. Jakou zbraní Charles
Bronson ve lUmu Death
Wish lIL vystřeli všechny
lumpy z bot?
A) Vildev Magnum
8) Walther TPH-Stainless
C) Wilde3‘ Magnum
D) Magnum Almond
E) Magnum s oříšky

1. Jak se jmenoval člověk-
pes ve filmu Spaceballs?
A) Pat
B) Bone
C) Blít
D) Blaf

R. Jak se jmenovala pos
tava parodující Darth Va
dera ve filmu Spaceballs?
A) Varth Dader

9. Jaký nejpřenejlepši
(ještě lepší, než nejlep
šínejpřenejlepši - pozn.
Jirka Cejnar) vynález se
objevil ve filmu Space
bafls?
A) Mr. Radar
8) Mr. CoíTee
C) instantní kazety
9) malinový jogurt

12. Byl ve filmu Spaceballs
parodován Luke Sky
walker?

PASTI, PASTI, PASTICKY
GuRY OLDMLWI

B) Helmut
Q Lord Helmut
1)) Lord Helma

I. Kolik prstů má ruský
prezident ve filmu - Boris:
Jak se pálí vodka?
A) 7
B) 8
C) Boris nezná prsty

2. Kolik sezón má (měl)
seriál Akta-X před tím,
aež skončil?
A) príma sezóny
8) S

Q balón

Merle
Nemyslím. že by se našla záporná role, kterou by Gary

neztvárnil,

socncgogoco DRSNÁ ŠKOLA aw
Garymu se dostávalo herecké průpravy prakticky už od naroze

ni. Světlo světa spatřil 2l.března 1958v New Crossu vjižním Lon
dýně. Nebyla to novin čtvrt‘ boháčů a Gary se těžce vyrovnával
brutálními podmínkami v předměstské chlapecké škole (žil navíc
jen s matkou a bratry - otec od nich utekl, když mu bylo sedm - Ga

mnu, samozřejmě),
V mládi vystřídal spoustu zaměstnáni, pracoval např. v servisu.

na jatkách, v obchodě se sportovním zbožím, ale potom nudné práce
nechal a dal se na dráhu herectví.

Začínal, podobně jako většina herců - v divadle (Greenwich
Young People‘s Theatre). V Garym byly nalezeny stopy talentu, a
tak získal stipendium na Rose Budford Cotlege oř‘ Drama a kariéra
skvělého divadelního a filmového herce mohla začít. O tom, že hrál
opravdu dobře, svědčí i jeho zkušenost z prken Royal Shakespeare
Companv. Bylo mu dvacet sedm. když byl Britskou divadelní asoci
aci vyhlášen za největší hereckou naději.

miwatais ZLODUŠI PLÁTN*amoamow
I když není pravda, že by Gan‘ Oldman hrál pouze záporné

hrdiny (anglický dramatik v “Pick Up Your Ears“ - Nastražte uši,
Beethoven v “tmmortal Beloveď‘ - Nehynoucí láska), tak mu tento
styl asi přece víc sedí. První film, ve kterém se viditelněji prosadil,
byl “Sid and Nancy“, dokument (vpodstatě) o osudu Sida Viciouse z
kapely Sex Pistols, to bylo v roce 1986. Další velký úspěch se skrý
val v roli zkorumpovaného flzla v surrealistické komedi‘“ Rosen-
crantz and Guildenstem Are Deaď‘ - “Je to zvláštní komedie, kde
hraju idiota na kvadrát, a navíc tvoříme s Timem Rothem nezapo
menutelnou dvojici.“ Gar o tuto roli velice stál, přestože byl jeho
honorář pouhých sedmdesát tisíc dolarů, ze kterých si musel platit
letenh‘ na exteriéry. I další Oldmanovy filmy byly skvělé, ale nejza
jímavější z nich je role pasáka a drogového dealera v kriminální
thrilleru “Trne Romance“ - Pravdivá romance a Coppolův “Dracu
la“. Gary se zde učil rumunský akcent a i přes Coppolovu prostou
radu ‘Trochu si polež v rakvi“ shlédl všechny upírské filmy s Klau
sem Kinskýma podal výborný rýkon, ukazující Draculu spíše jako
trpícího a osamělého, než jako krvavé monstrum (viz. článek Krev).

CO: Gai Oldman je výborný herec, kterého by byla škoda za
tracovat pouze proto. že nehraje správňáky (kteří už mi lezou kr
kem).

10. Jakou věc Yagurt ve
svém reklamním stánku
neměl?
A) Spaceballs omalovánky
B) Spaceballs povlečeni na
postel

Q Spaceballs plamenomet
D) Spaceballs mikinu

IL Co Lonestar odmítl
princezně Vespě po ztros
kotání na poušti nést?
A) extra velkou sadu
šminku
3) extra fén na vlasy
C) extra těžkou skládací
postel s nebesy

s ostatnímim bezhrw,,nmi živočichy 44OOtÍ (kUrzíva)
(mezi které byly často počítány i ženy),

A) 6
8) 7
C) dvě slepičí

t

ýótťa ee

A) ano
8) ne

Q May the Fart be with
you!

13. Existuje firn Space
balls
A) ano
B) ne

Správných odpovědi může
být u jedné otázky i více!

ýMa ejat

Odpovědi odevzdávejte v
kvink Jirkovi Cejnarovi.
Hlavní cenaje poukázka na
extra-prosolenou porci po
p-comu v kině Lípa]
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Lidé kolet‘n nós

Zlozvykové profily
profesorů

Na ideu jednoho z ví.., milí profesoh, několik studentů pozorně sledovalo

kady váš pohyb a poslouchalo každé vaše slovo. Nčkterm z vás jsme

scsianli krátký ‘zlozvvkot prolil‘. Možna tak odstraníte ze svvch hodin

I“, čiru se studenti baví již několik let

Prof. Buchar - Žmoulá klidu tak, e má celé ruce (někdy I obličej)

bílé, a pak si Je oüe do snch oblíbených černých kalhot. Paraziini slovo:

jaksi (už nčkoí:k let....-)

Prof. Fiala - V hodině inibrmauk si při ‘$kiadu látky zouva panto

fle, až stoji na zemi bosy.

Prof. Machačný - Zcela zásadné nenosí do hodin tužku (zato kal

ki.,lačku ina s sebou vždy a všude). Každou hodinu matematiky si sedá

židli k oknu. KtM ho příklad zvlášť nabIti, pobíhá od jednoho křídla tabu
ie ke druhemu. ukazuje na ‘zcela jasnť postup. který .t_:. mát již Z

primť a přitom bleskově vvdáva rozkazy ‘zkoušené osobě‘ u tabule, která

často ani nestihá na tabu), zansamenávni pochody genialnlho mozku
prolsora.

Prof. Klatovská - Pt ‘úvahách“ studentů jim dává až nezvylde

mnoho času ‘nu ronnvšlenou‘ (každý hledi tupě do blba a,.. přemýšlí).

KtM někdo něco probodl, prof Klatovská velmi často ocení studentovu

úvahu slovy: ‘Máte pravda..‘ Jako vvcpávita dlouhých pauz slout (u vel

ké části populace uživané) ehmnnnnunrnin‘.

Prof. Váňa- Stačí vejít do patra, kde právě profesor VáĎa uči, a už

můžete s klidem říci, že úplně na konci chodby probíhá právě jeho hodina

hlasitý výklad je pro něj typický. I jeho pohyb po třídě je snadno předvída
telný: s nikou v kapse se celou bodrou pohybuje od meotaru (resp. mapy) k
první řadě lavic, o kterou se na chvíli opře, pak se odebere k mapě... te

pote až do zvonění. Ve světa výkladu se velmi často opakuje a má své

oblíbené ňte (‘Světlé zítřky komunismu“, ‘Čínské písmo je jako rozsypa
ný čaj“ a mnoho dalších). Parazitní slovo: ‘ „že?!‘

Prof. Bernátek - Neustále přešlapuje a houpavě se opitá o stu). Pa

razttnl slovo: - .. .s odpuatčnsm...‘

Prof. Šiková - Neustále má na svém stole pořádek ‚v sektoru At -

klíče a hodnocení, v sektoru A2.,.). Často poiosedí, poiostoji opřená o stál

a během svého vá‘ktadu neustale v nikou oulá propisku. Parazitní slo
vc. Vvjste ale hadi!‘

Děkuji za spolupráci 9.qa.Č P.a4á4.é. ý‘.sČ ďaa.wMé. e,asČ
taaüaé ajÍq4. Sada lf4a..,. Za Luštěniny Pec, ‘Váas

Máte problémy s erekcí, je vaše manželka tak chladná že máte
strach. aby se vám nenarodil sněhulák, jsou vaše děti předčasně
sexuálně vyzrálé: tatu rubrika pod vedením zkušeného sexuolo
ga vám pomůže (zh)řcšit vaše problémy!

• Pane doktore, chci se zeptat: přinesl mě čáp nebo vrána? -

6 leč
Ani jeden z nich, Honziku. Tatínek ind vlasíniho ptáčka.

•Pane Chocholoušku mám zde přímo pracovní problém: je
možné považovat sex se sekretářkou za cizoložství? - Ope. Z

Kdeže, pane Igort Toje pracovní lemple!

• Pane doktore. dospěl jscm k závětu, že i takov‘ sex je zloz
yvk. Co yv na to? - t.tsa 9,

Svatá pravda. Mně to trvalo šedesár let, nežjsem si odvykl.

• Doktore Chocholouškaje to pro mě těžké, ale musím se vám
se svým problémem svěřit. Trpím menší sexuální úchylkou: rád
chodím nahý po zahradě. Co by mne mohlo vyléčit? -flte4üa
Mráz 30 stzipňúpodnulou.

‚tšincu funuíí.

- vjaké<cd 9rav 3 mr.cžatv
Fůldenrvatup na ie,y(hcru

urajny za elešté, háta a vět‘t.

ĺ,,.d? Všeho, c pcádr‘ézadoumá 7ránicL

G,.‘qo Jan? Záruka dlouhovško5tí a ‘iá ‘mw

á‘ ročn((mCr...) hudba
ic.._ Už juta (se) peu<cČíli?

Cl.0ť? Vshv!
Zaškatu;kovár« tbt přesné.

L.. lol,? Froč ne?

klaun? bytoat zranitelná víc, než se zdá...
l.ickq? Nen( nikdo, kdo nechce.

a kře,? KaŽdý má své soukromé.

© Dohadování se před trim, testem z děje
pisu. Dotaz: “Bude toho tam v Lom trinies
trálnim testu hodně? Rosťa Pleštil: “Tak
nám povolíte taháky..., no... tak sešity.“
Ondra Stercl: “Paní profesorko, však my
se nějak dohodnem!“

© Ondra Novák má referát o křížových
vÝpravách: ‘Podle Saladina se přestali ho
lit...“ Rost‘a: “Kdo, ženský?!“

@ Prof. Jansa: “Dítě je prostě takovej
paraziť“

© Prof. ŠiRovů opět v hodině dějepisu:

“Tato křížová vprava měla přímo
hvězdné obsazeni...“ Ivan Bernátek na-

G Rotunda sv.Jiří na Řípu bvlapostave
na proto, že odtamtud poprvé spatřili Cy
ril a Metoděj český kraj.
G Rotunda sv.Jiři na Řípu byla posl.ave
na. ab Češi líp viděli na Prahu.

aby církev měla kde bydlet.
G Kanonizace je osidlování nové svaté
půdy.

3Jercie
G Jan Mydlář byl ňákej politik.

jeden ze zakladatelů agrární strany.
povstal proti králi kvůli snížení roba

G Ondřej Stelzig byl předseda agrární
strany na Frdlantsku.

dělnick vůdce,
G Admirál Nelson byl vůdčí posta a v
1. světoté válce a protivník Napoleona.

vojevůdce Dohody v I. světové válce.
G Karel Hynek Mácha stál v čele če
ských liberálů v roce 1848.
G Ke stavovskůmu povstání v Cechách
došlo, protože jim nudili nevolnictví.
G Jan Hus má přídomek husitský král.
G Mane Antoinetta a Marie Louisa byli
popraveny při defenestracích.

(
vazuje: “V hlavních rolích Sharon
Stonová.
O Rosťa Pleštil o hodinč mluvnice “3,
os. p1. ind. prés. od slova umřít Je oni
urnruji l‘

O Prof. Štítová se ptá: “Sloveso muže být
ještě jakÝm dalším větným členem? Ros

ťa: “Podstatnýmjménem!“

O Prof. Machačný v hodině chemie ojo
dodusiku: Nato sejen ošklivě podiiáte a
ono to bouchne!“

O O hodině biologie prof. Jansa vvidádáo
nestraviteüiosti hub: “Jak je sníte, tak z
vás vyjdou.“ Poznámka Michala Malika:
“Někdy i stejnou cestou!

G Kdo byl M. R. Štefánik? ‘ odpovéď
Milan Rastislav
G Doplňte letopočet: říjnová soc revo
luce v Rusku - odpověď listopad
G Jan Husa JeronÝm Pražsk“ byt upá
lení husité.
G Za otce moderní české histono2raík

je považovan JÁ. Komenský.
G Versailleskou smlouvu vmyslel pan
Versál a týkala se nového uspoi‘ádáni vlá
dvvzema,
G Fundamentální články - ty byli v
novinách,
G Co mají společného politika pasivní
resistence a punktace? - odpověď Česká
politika nebyla nic moc (spíš nic) a tak by
li vydány punktace.
G Co mají společného pojmy blesková a
zákopová válka 7 - odpovéd‘ Blesková
válka se odehrávala v zákopech.
G Doplňte jméno místa, kde zahynul
Ludvík JagellonskÝ - odpověď V
bažinách.
G Co mají společného slezské valkv a
válka sedmiletá - odpověď Slezské iálkv
trvali sedum let asi.

Pozn.: Zapsáno záměrně s au,ennck‘imi
gramatickými chybami.

Zapsala t4. f2tttedaoa Srwá

Poezie

Na dorcčku nevelikém,
zda žumpa ‚gádná,

holčička co do ni spadla.
ví, že nern prázdná.

Sts

Zápach vniká do nosánku,
už 7. ni tečou zvratky.

holčička má na kahánku
nemúže ven zpátky.

tet

Marně šán kolem sebe.
stěny jsou moc kluzké,
až tůličko rozloží se.

červ si na něm zgustne.
Sts

“Užjí kouká jenom hlava!“
Vykřikuje kamoš Fanda.

‘Kluci, pojďte rychle koukat,
tohle je vám sranda!“

- SašacSíedvěd -

DRAVCI
Koupil malé rybičky,
dával sije na dlaně.

ted‘ mu ch‘bi ruěičlsv,
jó bacha na piraně!

KAN IAL
Nad lebkou kanibal

tváři se tipce.
mozeček nenašel,
skolil zas blbce.

- Lev‘ ‘

ŠIKU LA
Koupil otec synáčkovi
pod stromeček břitvu.

Sypáček je značný chlapec,
proved‘ otci pitvu.

-Hřebiček

DP/Nt NÁPAD
Copak se to povaluje,
za přikopem u cesty?

Kus závoje z toho vlaje,
hle -jelo zbytek nevěsty.

‚St

A co tady leží za chlapa.
je tak bled‘ ‚ nedýchá!
Kdepak. žádný otrapa,

poznávám něm ženicha.
Sts

Stala se tu nehoda. A proč?
Svatebčané v opici.

rozhodli se svatební noc,
strávit spolu v márnic,.

i AIB[C[CA i
otázek pro profesory

\ral,tka? Zbytečná. Co neytéčí svéráz Mrázková, na tav ní [ék

rekou$.
bn? Nejroztomilejší “zvířátko‘ na světě...

Ck rak ‘ nejlepšízpůsob jízdy životem. 5voddla neboli “boulovače“

pre‘ttII\Ifl ur
L riQLbI

4

H nio V5

)

Inq,li?I Nejraději zalitá (á, é) vjourtu!
Nl,A0l? Kiziko sníženo absencí řidičského průkazu.

Cim kM? Kdekoli, kde není ml lidí než jeden a vl‘ce než dva.

Maturita na Gymnáziu Jeronýmova. státnice naFF ‘W a

pjímací pohovor na FG - kost jsou vrženy.
Slav? rcměnlii
Tokalo roso? 5tudenUk nepoužiteíný!

UaU? Není ne‘yčerpatelný!
V,44a jako nÓdv‘cj zli,4: TO ukáže čas!

Lse.? Za žádnou 2‘avou la světě. Aieoo - euru oncete. za ‘ralý

oětník ticha. „e crvile, aerý plíkrajinu, pokorný oka.tžik, ky

‘ěkdo z nás ciýcná.

Vašim úkolem je uhodnout. kieta prolesorka tento dotazník zodpatala.
Nápověda je opět ve lom‘ié karikatury! „ ‚ ‚ ‚

Sp,ávná odpo‘4± - áksvotalK - Pnpravtl prof. Em,! Uhios

o kabinets pomůckami pro iýuhs se na naši veterinární škole starala paní Novačko vá,
Jednou musela zůstat doma a kabinet zůstal zavřený. Musel jsem se obejit bez pormucek.
Zákiim jsem to vysvětlil takto: “Chtěl jsem vám dnes ukázat pánev krávy. Protože ale
paní Nováčková není dnes ve škole, ukážu vámji přišlé.“

Pozadna cloIto“ca ÉÍocÍotoa3Ja

PERL Y »3a3mizivi T.ESTÚ
Z !kirrkU rKUNDt A JrkCIr

5ekunda
G Bible jsou staroindické posvátné

• Mám dotaz: Manželka mi stále říká “Ty starý kozle!“ - Co
máru dělat? - ‘7nťeä t.
Nechtejeji kozy na pokoji.

• Pane Chocholoušku, hromě jsem zhřešil. Pomiloval jsem jed
nu opuštěnou vdovu.,, - Pes.
Milý Petře, nic si z toho nedělej. To nebylo smilstvo, ale
milodar,

• Pane doktore, traduje se, že muži s velkým nosem mají i velký
úd. Je to pravda?- tsEa

Nenechte se vysmál. Tuhle fámu pustil do světa Cyrano z
Bergeracu.

• Je mi třináct.,. a na prsou se mi klubou takové divné koule, co
mázu dělat? - letqts
.Vejdřive napsat. jste-li holka nebo kluk.

• Pane doklore. je mi patnáct a chystám se na své první rande.
Co si mám vzít s sebou‘? - ‘%a.

C‘o chceš, jen rovnátka na zuby nechej doma.
.$‚7tec4dtcaá aý*
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Zákony, Sot*těž, Hat4sat.ifqaben
Počítače

69 Šedesátdcvět
1 Ivan Bernátek má: o - postavu atleta

b - sexapeal
C - paradentózu

2. Co bylo dřív: či - had

3. Zeppelin byl:

b -ještěrka
c - obojživelník

5. MC Bruha si holi podpah:
O - v pondělí
b - ve středu

b - jenom v rozkroku
c-je to holátko

c- vždy, když hudou chlupaté knedliky
Ó. Královská polehaje: či - posed krále

b - vášnivá rozcvička dvou gymnastů
C - jedna z příjemnějších sebevražd

7. Magic použivá jako ústní dezodorant: e - sprej na nohy
b - stzdk
c - odvar z Fusekli

O - odborn‘ název pro pohlavní akt šneků
b - Medvěd
c - klistýr zmletého jeleního penisu

Teda, toto bych vúbec
nečekal! Zažil jsem za svou
pařanskoti karieru lecos. ale
tohle... Abch en nebleko
tal. muslm vám sd6lit bom
ba no‘ ‚nu Vzpomíná někdo
‚ ‘,ás na horrorové hn od
Sierr‘? Třeba na obě j‘l,an

fc,.vrn(,srr;e nebo Gahne/ Knight? \ šech—
no paradni hororove br‘ s ueniálnirn, ná
iněty. pedane v duchu interakti nich jilmu.
ale ne sraček jako Jiehie detektive, ale
jako např (hujer a Kil/ing Nfoon nebo
Pandora Jhreeflve. Takže začneme. Krva
ve sni‘ Isou hororovou adventurou s kvalit-
nim hereekvm obsazením ti když ‚ těch
hereu neznám ani jednoho. ale hraji dobře).
vvnikaicirn dČjem. v horným technickým
provedcnim (špičkoá kvalita zvuku v
Dolb Surround Pro Logic=prostoro
z.uk). Navicje to klasická adventura ane

nčjaka z lastniho pohledu viděná nud
nosl. co? c v době. kdy se vše převádi do
3D lastim pohledem. příjemná jména.
Všechin ok‘ace jsou detailně nse‘nderoá
n‘. animace postav je vvnikaiici. ulmy
provůzejici děj jsou na špičkove úrovni i

když k‘ alitou nedosahuji filmových sek
venci Jed, Knightu) a ubec na cele stame

se je idčt. že si někdo při jeji tvorbě dal
‚ále.2et.

Děj e situován do dvacát<ch let našeho
sto!eti, kdy do malého městečka Bistnta
přijíždí na základě svého tipu od přiiele
anglický spisovatel Ryan. kIen v Anglii
píše do obskurního časopisu Miihs ajKus
zem I:urope o mýtech a pověstech. Ryan je
mlad anglický novinář, který svou práci
bere s nadšením. Ubytovává se u svého
přitclc a začíná prolézal místní knihovny.
Dva drn po jeho příjezdu začne v městeč
ku řádil maniakální vrah děti. Celé městeč
ko je otřeseno brutalitou vražd: doběla
ohlodané kosti nepatři mezi každodenni
zločiny. Ryan se pustí ze zvědavostí do pá
trůni za dopadeni vraha je vvpsana tučná
odměna, a narazí na stopu. kterou ntistni
policie jako by přehlédla. Zjišfujt kdo je
vrah, a pak jde o život i Ryanovi. Víc toho
prozradit nechci, ale v tomto stádiu je hra
teprve na začátku a jen dostat se k první

kloudné stopě trvá dost
dlouho. Na‘ ie vše zále
ži na Lom.. jak hrajete.
takže přebodněte sto
pu a skončíte v slepé
uličce (v plich). Poz
ději Ryan vraha zlikvi
duje G když je bezpo
čet jmch možnosti.
Ryan může bt zabit
může být sám podede
K apod), ale teprve

jde o krk. [-Ira se dále větví,
mj. potká zajímavou dívku,
do které se může (teda podle
toho. jak hrajete) třeba ‚anu
lovat a vubec, ale možnost
zprásknout se s ni jsem odmí
tl a tak nevím, jak to dopadne
v tomto případě. Podle autoru

má hra mnoho ru-z.ných zakončeni. Sám
vím o tom. kdy se celé městečko stane obě
ti masakru. vjiném konci jsem mu včas za
bránil. Navíc není jisté, zdali to celé není
pouze výplod Ryanovy fantazie, protože
některé vÝjevy jsem ochoten považovat za
noční můru. Děj je od poloviny hry velice
složit‘ a občas i zmatený, ale nakonec se
dozvíte co ajak a myšlenka spolu s příbě
hem vás určitě uchvátí.

Hardwarové nároh nejsou na dnešní do
bu nic hrozného, narozdíl od “Apače“ od
Janes (AH-64D Longbow 2), kdy si bez
pentia na 266 Mhz. 64MB RAM a 3DBc
moc nezahrajete. si Lad vystačíte “jen“
pentiem na 95. Asi je to tím. že okolí není
viděno očima hrdiny jako pomalý Overse
em. Hra běží — s‘stémem Windows 95,
což je dnes zaběhnutý standard.

Zápory. Skoro žádné jsem nenašel. Hra
bez problémů běhala i na mnou nnrvaiém
počítači a rozuměla si s W95. A to
je gut! Co není gut. že občas dojde k ma
lým chybám grafiky ve hře. kterými ne«
pimienjá. to znamená. že např. v lokaci se
stokou vám uprostřed obrazovky znii.zí kus
scenérie a objeví se shluk pixelů. Ale tato
chyba je velice řídká a možná. že se jedná
o vtip ze strany autorů (mě to moc nero
zesinalo, spíš důvod k infarktu, zvlášť,
kdž je ta scéna pěkně vyhrocená - pozn.
Petr VáÉa). Dalším neduhem jsou chabé
herecké výkony některÝch herců, naštěstí
jen ve vedlejších rolích. Toho hrobaře by

měli zastřelit!
No nic. Stejně
to udělaj‘

Hmmm.už
jsem zase zpát
kv, Co říci zá
věrem? Tahle
gameska
opravdu stoji
za to a navíc. i

když nemáte
toho “peňt‘á
ku“ oželíte-li
trhané video,
poběží to bez
problémů i
vám. Pro mi
lovníky adven

tur zcela nutná koupě a pro ostatní dtvod,

proč s adventuranu začít.

Dobrou smažbu přeje

9c‘aa 4d4 tezacítet

Murphyho zákony
pro školáky

ZÁKON EVENTIJRUTY PRO
TEBE PRAKTiCKY NEDOSA

ŽITELNÝCH ZNÁMEK
Jestliže jsi náhodou dostal
trojku nebo případně ještě
lepší známku...
o) Musí jít o fatální omyl.
b) Uplatni se staré rčení, které zni:

‘Blbi mají štčstí“.
c) Je to, jako kdyby ani nebyla, protože

učitel ji určitě napsal omylem něko
mu jinému.

POSTŘEH O NEZAWATOSTI UČITELE
1. Pokud je člověk vyvolán, vi zhruba

předem, jakou známku dostane.
L V tu chvíli už víp i učitel, jakou

známku bude dávat.
Z Čehož vt,iplývá:

Máš-li jméno či barvu vlasů, jaké se do
tyčnému učiteli nelíbí, ani se do odpo
vědí nepouštěj.

RADA K OPATRNOST?
Při odpovědi nepovídej nic takového,
čím bys uváděl učitele do rozpaků!

T0 ost
Neříkej nic, co není v učebnici!

Dop.něk:
Také nic, co v učebnici je!

K±r±v-+a+v+é sn+y

Z Čehož vi,iplývá:
kikej. co chceš, stejně tě chytnou za slovo!

ZÁHON O STUPŇOVÁNÍ ÚČELNOSTI
Čím se zabýváte v hodině, nestoji za to se
učit. Prověrka z toho stejně nebude.

ZÁKLADNÍ ZÁHON O TOM, JAK
P*EDEJÍT ZKOUŠENÍ

Pokud učitel hledá, koho má vyvolat:
Vzchop se, tvař se inteligentně, a předstí
rej, žc ses připravoval!

Z Čehož vi,plývá:
1. Jak víme, učitel je velmi dobromyslný
člověk a nikdy nevyvolává toho, o kom ví,
že se připravoval.
L Zadrž svůj dech a zhruba o 15 až 20
centimetru se smrskni!

Zčenož vtplývÓ:
Je-li učitel rozvážným člověkem, dříve či
později se udusiš.
3. Nechoď na hodiny!

ZČencž vtplývá:
Jedna dobře uležená neomluvená hodina

ZÁKON O TOM, ŽE KDYŽ už
JSI SPADL DO JÁMY, POKUS

SE Z NÍ VYLÉZT
Pokud jsi zkoušen přece jenom
ty:

1. Zkus učiteli inteligentně vy
světlit. že zvolil špatně!

Z Čehož vyplývá:
To se nepodali.

R z toho dále vyplývá:
Ze jsi byl drz a dostaneš apriori známku
ojeden stupeň horší.

2. Měj v zásobě nějakou dobrou nmluvi
na to, proč ses nemohl připravit! Kd b to
rnu náhodou učitel uvěřil, což je nemožné,
jsi v situaci -

Ze které ‘plývá:
V další hodině budeš vyvolán.

Z Čehož dále vyplývá:
Ať už te umíš. jak chceš, bude maxi
mem. kterého můžeš dosáhnout, trojka.
3. Nenabízí-li sejiné řešení, musíš učiteli
namluvit, že ses připravoval...
a) a uzná ti čtverku.
b) ... na minulou hodinu.
c) Kdyby se tito povedlo, tak si osobě

můžeš říci, že máš výtečnou schopnost
sugesce - a že i to je něco.

Vybral a sestavil Puwd w.ÉáěÉ4
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4 Medvěd je chlupatý: O - celý

o - německ vynalezne zdrho‘ adia ‘ zipu
b - německÝ konstruktér zipu
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Domácí úkol Doníelo Nevcďo

««w
Meine besten Buchhandlung ist Frič. Hier
haben vile Gutt bůche. lind sic interessier mí
ch. Im k-varta ich habe em Swnde pro tag les-
sen, aber heute Iesse ieh maximal 30 minnuten
pro tag. leh habc keine Zeít. Wenn ich 10 ya
hre alt, ich Karel May gelessen. Heute lesse ieh
fantastich literatur, mm biespel Tolkien. Aber
ich muss schulle literatur [essen. Das interere
sierr mich nieht. leh kaufe cín buch pro monat.
lind Gebe bůche im Weinacht wie Geschěnkie.
leh mčchte [essen vide aber die schule ist sehr
problemaiisch. leh mu8 hauseaufgabe machen
und ich kann rucht gure buche lessen. Jeder
Tag lesse Sport Zeitung tiber FuBball und
Atletieh.

Tento úkol bych nominoval na úkol desetiletí,
neboť Daniel ignonsje veškerá gramatická
pravidla německého jazyka jako komwiikač
ního prostředku. Ukoj kv1 pečlivé přepsán z
se všemi ckvbami.

aa taoaüaáa

PS: úkol na moje doporučení nebyl nikdy

odevzdán.

8. Coje to Heved:

9. a
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tehd zjišt‘uje.
že zabuák je
oběd, koho ne
bo čeho Ryan
musí zjistit.
protože teď mu
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Bt teroristou vübec není
snadná věc. Jako tuhle Gru,in
ci chlastáte si s Kulíškem, osla
vujete s nim a on ám uteče - to
‘anu-n. Když varu uteče rukoj mi,

jste všem pro smich. Nebo rán

ské velvyslanectví 5. května
I9%O klidně si střílíte rukojmí.
relaxujete se svým phteiern Kalašnikovem
a píitclk-vni M- 6 i najednou vám tam ok
nem skočí “ňákcj pak vgasmasce. 5
kvérem a hupsnc vám na ‚ada - loby seje-
den lekl. Aje po akci. Přesně Lohie se stalo
šesti persm teronsturn. na které si SAS
došláplo. A tiskalo si Lim popularitu!

SAS jako součást elitních britských sil
Commando existuje již od roku 1941. Od
tě doby je pořád v nasazení. Původně měli
být členové SAS vysazováni v čMčlcn
ných grupách na uzemi nepřítele (tatomv
šlenka byla dílem Davida Stirlinga, chytré
ho to muže), ale při první akci polka z čle
nů diky malým zkušenostem Britů s para
gany skončila v zetí. nebo vyhráli pelina
nentku do nebe. Rylo třeba najít jiné cesty.
Jako výhodná se ukázala spolupráce s
Long Range Desert Group, jednotkou
hloubkového průzk-umu která disponovala
vozidly pro přepravu Stirlingovy skupiny.
Tato spolupráce byla úspěšná a dosud
ovlivňuje metody SAS Zvětšovala se ive
Iikost SAS: v roce 1941 to bylo 66 vojáků,
v roce 1943 400 vojáku všemohiých ná
rodnosti. I když b I později Stirling zat,
SAS pokračovala ve s‘é čtnosti dále.Po
válce měla být rozpuštěna, ale Malajsie

SILS
paákí jadia3Ly

přestřelky s IRA. skonči v chic
kenburgru (zdravíme ukvokané
ho Rosťu Pleštila9. Rozcmletcj!
Příslušník SAS si musí svuj Šedi
v baret zasloužit a tak výcvik
probíhá v kooperaci s bojovými
plavct. psími oddíly (ne, Lassie
opravdu ne). cvičí v Norsku na

ledovcích apod. Hej hou‘
Bohužel nic není dokonalé a tak i

služba u SAS má vroubk-v. V Británii si
pořád mysli, že v boji proti terorismu stačí
“Bobby“, archctp neozbrojeného londýn
ského policist‘,. Tudíž tu policie nemá žád
ná spectálni komanda, paravojenské jed
notky aj. SAS proto púsobi v armádě a pří
plnění úkolů v Británii maji svázané ruce
nařízeními, vyhláškami, školními řády...
Vše došlo tak daleko, že dva členové SAS
byli souzem za to. že pří zásahu na irán
ském veIvvslanecti zastřelili dva teroristy,
kteří se údajně podle v‘povědi chtěli
vzdát. Ti rukojmí jsou vubec hnus! Nejdřív
si stěžují, že pro ně nic nikdo nedělá, když
do nich teroristi střílí, a když jsou zachrá
něni, stěžujou si a žalují na své zachránce.
Prostě odporně Ať si to zkusí sami civilo
vé, zabít pár“nasranejch a nebezpečnejch“
teronstů, skonči se slovy: “Prosím vás, ne
mohli bychom st promluvit jako civilizova
ní lidé...?“ Tomu se hott říká nevděk. Tak
že milé děti: moc do toho speciálťžm neka
frejte, nebo skončíte s kulkou v zátylku.
Cha!

Jinak ale držím SAS palce a přeju stro
moček ověšený místo ozdobiček mrtvolami
teroristů.

9czaa ‚#di4C ‘ar«áee4

“Who dares win“
Kdo se odváží, zvítězí!

1950-1959 donutila britské velení ‚měnit
názor. V Malajsii se naučili členové SAS
mnoho užitečných věcí - od spolupráce
domorodým obyvatelstvem až po seskoky
$ padáky do tropického pralcsa. Dále SAS
působila v Ománu, Adenu. Borneu a dal
ších 35 zemích včetně zemí b‘alého vý
chodního bloku. Zajímavé je, že ‘.atimco si
Vietnamci opékají zelené barety. Afghánci
modré Čepičky. Kolwezáei Francouze. lidé
v Anglii toho o svých SAS moc nevěděli.
až do onoho osudného zásahu na iránském
velvyslanectví.

Dneska SAS moc necestuji, ale pomá
hají udržovat klid např. v severním Irsku,
kde je pošťuchuje jejich věrná IRA. Tady
působí od roku 1969 a potkaji ses různý-
mi obtížemi, i když reputaci tu mají - dva
teroristé mající za rukojmí manželský pár
se vzdali poté, co jim SAS oznámila že si
pro ně jde.

Bomba je, že narozdíl od tradicemi
prorostlé bntskč armády, nejsou členové
SAS buzerováni stlaním posteli, kontrolou
bot a dalšími kravinami, ve kterých se brit
ská ARMY přímo wživá. Zato si užijí ně
čeho jiného. brutálniho výcviku, Fyzických
trestů, pochodů
tvrdém časovém
limitu a o samo
tě, což je horší,
než když na vás
huláká seržant,
navíc vás kama
rádi nemůžou
podpořiL. Posu
zuje se psychická
odolnost uchaze
če, praktik-ují se
ktížove slechy
a jiné legrácky.
které mají zajis
tit, že členovi
SAS nerupne, v
nejnevhodnější
chvíli v bedně.
Voják. který si
hraje na slepici v
okamžik

Kdo nehraje RPG-hry,
žije jen jednou.

draky. rytíře apod.). doporučuji spíše Sha
dowrvn, ale i ten je řízlý magii, navie je to
cyberpunk, takže milovníky klasické Sd
Fl zklamu.

V zahraniěí je situace o dost jiná. Zapr
vé se tam RPG hiv hraji déle, za druhé se
berou jako rovnocenná zábava a ne jako
hra pro puberťáky, ve které se sedí okolo
stolu, poslouchá nějakÝ příběh a bázi kost
kami, což je u nás, bohužel, hojně rozšíře

ný názor. V zahraničí si tedy hraěi mohou
zahrát mnoho různých RPGček např. z
prostředí Hvězdných válek, Vetřelců, růz
ných postapokalvptických světů a tak dále.
Hráči si navíc mohou vybrat z vícero sys

témů (tj, pravidel), které se liší jednodu
chostí nebo univerzálnosti. Za všeobecně
nejuniverzálnější ném se všeobecně po
važuií GURPS. Speciální odrtidou REG
jsou “Hiv na živo“ ‚kde místo sezení okolo

Zásahowá VYst,oÍ
piislušniků SAS
‚ Odflnnou vnloo
Brtol. Prjuzdra
toži‘ajji rychlé taní
pstoi., Zobrazené pásy
k ualycet‘i zásobndů
S ‘nunicí lze obj.Ota
Ut liten, jan je
Ln Dixon a ‚yITon
(Msncbe.tM, 23 SL
‚Johna noaa, Cid
Trsttoqd, M 16 TQX). Tato
pOTlOC pro rychlé
nabčen( se inspirovsia
ze spoflo‘ani bojové
střelby.

Takhle už to dál nej

de! Fakt ne! Aby jste (zika- ‘,

vím paní prof. Siüovou!)
nevěděli nic o R.PG hrách, to
teda ne! Když jsem se dne-
ska zeptal ségry co je to
REG, odpověděla, že to je ta
bazuka, co s ni střílí “Důk
Nůkm“, Chci vás upozornit že ta divná

věc, co s ni výše jmenovanÝ borec střih ma

asi být RPG 7V, ruský raketomet, ale ten

nemá s REG mnoho společného. Tedy
RPG hrami. Role Flavzng Game - čili ‘Hi

na hrdiny“ nebo “Hry v hlavni roli“. To

jsou RPGČka, i když tento překlad je poně

kud nepřesný. Ale to teprve rozeberu.
Asi nejznámějším druhem REG her jsou

ve světě Dďj) a ADCfLD (Ádvanced

Dimgeonsr{Dragons - ‘vcházcji z prostře

dí Tolkienových románu), ti nás hlavně

Drači doupě (mutace ADSr.D) a Sha

dowrun. kia je ale pouze přeložen do

češtiny a v naši zemi tedy nevznikl. U nás

dále vznild Stín meče, který těžil z popula

rity “Dračákď‘ a z touhy hráčů po jiném

herním systému. Dále se tu objevil Pán

prstenů na motivy románů J. R.R Tolkie

na, ale toto “erpégéčko“ se zde moc

neuchytilo.
Všechny výše jmenované hry mají jed

no společné: styl hiv.
Hlavním aktérem je Pán hry (gamemaster.

Pán jeskyně IPJI, apod.), který řídí
biu a hlavně vypravuje příběh, ve kte
rém hráči vystupují pomocí svých po
stav. Každý hráč si tedy vybere svou

postavu, která se praktický stává
odrazem osobnosti hráče ve světě vy
tvořeném PJ (budu pro funkci použí
vat tento název z Dračáku, protože je
u nás na gymplu nejrozšířenější). PJ
ale nemá snadnou práci. Musí vvnw

slet poutavý příběh a dobrodružství

pro hráče, musí hrát všechny osoby ve

hře neovládané hráči (tzv. NPC - z
anglíckého Non Player Characters),
dohlížet na pravidla hry apod. Být PS
chce mít mnoho vlastností jako do

brou paměť na pravidla, fantazii. tr
$livost a značnou míru sebeovládání
(protože uklidnit rozhádané hráče je
opravdu jen pro nejsilnější). Ak po
kud to PS baví a má vše potřebné pro
řízení hry (90-60-90), pak je radost
hrát. Druh REG her jako např. Dračí
doupě je ti nás asi nejrozšířenější. Po-

kud chcete hrát nějaké REG, doporu

čuji začít ti něčeho jednoduššího, jako
např. Stín meče ‚ nebo pokud nemáte
rádi prostředí fantasv (tj. mágy,

toiu s i,áonti kosikou hrači
vvran do města nebo jinam a
hrí dobrodružství — šrým
nebem, jako ve skutečnosti
ale jen s přísnými pravidly
(např. LARP). Tento druh her
se chystám vyzkoušet v nej
bližší době.

Dalším dj-uhan REG her jsou do jísté
míry sto/ni straiegscké hty. Tyto brv se asi
nejvíce podobají šachům. Hráči disponují
figurkami bojovnikil a na bitevním plánu
bují podle určiečch pravidel. Tento druh
her je parádní pro dlouhé večery, kd ne
máte k dispozici partu hráčů a máte chuť
rozdrtit něčí armádu a potažmo i
sebevědomí. Z mnoha existujících bych
uvedl hn‘ jako Warhammer a Warhammer
40000. Ban/e-tech (souboje giganiickch
bojových robota). Bitva na policii Pa/ena-
ni nebo bitvy miniatur, které jsou spiše
pro milovníky historie a válečných konflik

tů planety Země. Tyto hiv jsou navíc ná
kladné na finance (nákup figurek, jejich
barveni) a pokud byste snad chtěli sesbírat
všechny figurky, nezvládli byste to ani do
konce života. Tyto hry se vyskytují v růz
ných prostředích od starověku až po dále-
kon budoucnost plnou hvězných korábu.

Jo, Razide (Jitka Cejnar - pozn. red.). rád
bych si zahrál toho Warhainmera 40000.

prosím...
Do jáne miry by se mezi REG

daly zařadit i Gamebookv a sběratel
ské karetni hiv jako např. Magic: The
Gathe,-ing nebo Doomtrooper. Me o
tom jindy.

Proč lidé hraji REG brv? Tato blbá
otázka je snadno zodpověditelna:
protože je to baví! Protože se na
chvilku mohou stát neohroženým ry
tířem, vvclntakým mágem nebo ka
pitánein hvězdného křížniku, Navíc
můžou průběh hry absolutně ovlivňo
vat, mi absolutní volnost, kterou ani
počítačové hiv neposkytují, snad kro—
mě internetových, ale k těm se moc
lidí nedostane (navíc počítačové brv
způsobují závislost, čehož jsem důka
zem) a především-hráč si procvičí i
svou fantazii. což v době, kdy se čtení
stává výsadou pár lidi, jen vítám. Tak
jako tak je hraní RPGČek “špica“ zá
bava, ale pokud jste žádnou nehráli,
doporučuji vám k seznámení 5 nimi
zahrát si naké slušné REG, protože
tornu se nic nevyrovná a tento článek
jejen orientační..

Quaa ‚iá« Z‘erieáee4
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M KEROQG M
Konec šéfredaktora Luštěnin

Kdysi dávno jsem četl, že průměrná životnost šéúedaktora bÝva devět měsicťt. Tuto hromci se mi podařilo. jako
šéřiedaktorovi Luštěnin, překonat vice než dvojnaschně. Dvacet měsfcú. tedy necele dva roky. jsem pro vas spolu se
svymr redaktory a mnoha přispěvovateh tvořil něco, co se se snažilo byt vic než en školní Časopis. Někomu seto muže
zdar ako isatká doba, ale věťte mi. že se nynů sve redaktorské ňinkce vzdavasn opravdu rad. Opravdu rad s Lušténinarru
končin...

Počanky dnihe generace Luštěnin byly vice než nesměle. Na vše jsem musei uřítit Sam. bez ci.zi pomoci Jsem
postupná pronikal do tajů redaktorské práce a vystedky mé tvrdé prace se zahv ukazaiv. Porovriate-h pnul čisia s těmi
posiedrurm. musíte uniat že každe další lislo bylo profesronálněiší a povedenějši než to píedchon.

Vy. čtenáÍL jste si mohli každa dva měsice v klidu přečíst dvacet stonek, nad ktervnii jsme rn, redaktořL suávili
pracné dva měsíce. Od začátků jsme se potÝkali s ohrovskymi prohiemv a o především reehrackeho razii. Protože naše
škola není schopna studentům zaiisnr ani Jedlinou kvalitni třeba jen inkoustovou) tiskárnu bylo napriklad clruhd čisto
tisknuto na čtv(ech niskarnach a ro třeba ina Obchodn akademii. Máhsern opravdu vybomy poun. kdž jsem přišel k
jejich profesornm somrovat: ‘Vite, ja bych tady ni vas potřeboval vvuskout několik siranek našeho kohuho časopisu.
Bilo h‘ to motié? Vzhledem k Tomu. že ani doma nemam dohrou tiskárnu stara 24-etiiičkova Epsonkat, musim si
dodnes půjčovat od kamaráda inkoustovku. abych mohl Luštěniny vvtiskout. Přitom každe dva městce nskuje, že ho
otec nachyta, lak miji potajnu v tašce půjčuje. Opravdu borna práce! Technicke problémy zdaleka nekonči: chvbi nan
scanner Iktery by měla redakce pořád k dispozici). internet (odkud často čerpáme informace - prozatím opět z jiných
škol). tlnance na další vvhavem (tonery, diskety. kazety, další diktafony a v neposledm řadě kopirka -to je kámen úrazu.
Neipn‘e se tisklo ve škote kvalita pod psa, dvacet vytisků bylo moci, pak v práci maminky Ondry Semenika kvalita
lepši. naklad 30 vyuskůj. dále v Geopnntu (kvalita relativně dobrá, ale věčně nan dávali najevo. tak radi nás ram vjdi). O
dotisky se postral Ottu Porkert (zakazktt kterou tirtancoval, byla hroma a zcela evidentně odtlákjiuza. unor 98 se tiskl
opět \:e škole na nove kopirce (Vše V ootiídkrn jen kopirka dostala na;rlit zabraL že naptišré se hledá opěr něco daišilioo
Apniové aslo se ma tiskuout konečně na profesionální urovni a datly Copi‘ Olyrnuia. Jak to douadne. zanm :revim...
Vrdue tedy, že podpora škoty neru v tomto směru idealiu, a jejen monak. že se nan podařilo těch osin čtsel it

Druhá radost píispěvcvatelska Jirrnost vás čtenoSti. Nebýt Medvěda. Ivanka a Jiřího můžeme to zabahr, protože
vaše an2ažovar‘ost má také hodně zklamala. Kromě dalštch pravidetnych nřtspě‘.‘ovateiů Zuzka Potužakovit. profesor
L‘btas..) se sem tam natde někdo, kdo pfekc‘na svou lenost a stud a la n:am nliakv zen příspěvek. Ale upřímně. kohkran
seto stalo2 V oto nepňjemnáiši situaci jsem itt. akožto vymahač příspěvku. Je-h uzavěrka stanovena na začatek iněsice.
nem vviimkou. že mi nékdo z redaktorů odevzdá tpo uporně džotrhém ptemtouvam přispévek na konci měsíce. kdy už
by se mělo dávno tisknout. Můžu rak okorat prosit a dontlit. že svespolupnacovníkv‘ moc nenaštvu, protože jakmile se
na to oni vy nemam za ně nnhradu. Další pří jerrma stránka šéřiedaktorova života.

Možuá mi to nebudete věřit, ale na tuto divili, kdy se vzdám šetedaktorovám Luštěnin, isem čekal celý rok. ‘Už jsem se
touž vtc trápil než aby mě ta prace těšila. Luštěniny mě mnoho naučily, daly mi do života zkušenosti, které jsou k
nezaplacení. Na druhou stranu mně vzaly moře časit (50 hodin na každém čísle). pocuchaly mi nervy ti ne jednou jsem
se vyčerpáním sesypal. Teď v sobě ale mohu nosit pocit. že jsem dokázal něco velkého. a jseni na to hrdy. Nikdy bych to
samoziejmě nedokázal bez Medvěda, který mi moc pomohl ‘v začátctck bez Ivana. ktery byl redaktorem. ak rita byt. a
jehož humor dokázal zlepšit i tu nečernáiši situaci. a v neposiedni ladě bez hrmo, ktery spolu s Ntomcem odlehčoval
\rámosn Luštěnin Dik patři I naši vvbomé korektorce profesorce Šiňove. ktere pracovala wchle a profesionalně když už
na nikoho. tak na ni byl vždy spolehi. Zaslouži se poděkoval I vedeni školy. ktere nás podporovalo materialně Osobně
bych rad poděkoval rnanice. ktera mé vždy dokázala podržeL a dale všem pfátelům a čtenářům, kteří dokázali naši praci
ohodnotit a pochválit. Diky!

Sudoucnost Luštěnin nenn možna zas rak černa ak ji vidíte. Jirka Cejnar se ;nabtdL že šěůedakrorovam převerne. atak
inu pomahejte. ať nernia W začátky tak těžty. Doufejme, že se mu povede dobfe a spokojen ch čtenoSt bude jen
přihvvat Já se na nějakou dobu stáhnu do ustraru. a bude-h mít Jiří zaem. hudu narklle wtváíet graBckou stranku
Luštěnin.

Teď si mohu hluboce oddechnout a udělat za vším velkou čáru, protože daišj kapitola mého života je uzavřena.

Na shledanou příště.

Petr Váňa, b4valý šéfredaktor


