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Protože život nejsou jen věci
soukromé, ale i věci veřejné, rozhod
!a jsem se posunout téma “odha
lení » do trochu vážnější méně bul
Várflíaoto zajímavější roviny.

O vzniku SrUDE2WYKE RAD Y,
která funguje od ledna 20(N), jsem si
povídala s iniciátorem Michalem
Tandlerem

-

STUDENTSKÁ RADA

To je tak, představte si, že jste
oktaváat Na konci října odevzdáte
ročníkovou piti. Jste rádi, že ji máte
z kitu, a pak vám někdo nabídne, že
byste ji mohl pwzentovat 14. — 15.
února na Faudovř‘. No, odmítněte,
když vám takovou příležitost dá pro
fesori A tak plyne čas. Najednou je
neděle večer a vy stojíte před
zrcadlem a zkoušíte si svoji řeč.
Druhý den hoříte nedočkavostí, kdy
už to bude zavámi. Otevřou se dveře
společenskovědní učebny, do které se
nahrne pár spolutrpitelů, pár septi
mánů, sextánů, profesorů, a vy jste
uveden tváří v tvář tříčlenné komisi a
nezbývá vám než se cca půl hodiny
zpovídat, na čem že jste to ten celý
tok pracoval. A to nejste ani uchráněn
před všetečnými dotazy posluchačů.
Když vypotíte dostatečné množství
údajů, můžete si konečně oddechnout
a čekat do dalších třídních schůzek, na
kterých bude vyhlášeno, kdo byl
nejlepší. Jak jsme všichni pocítili na
viani kůži, třídni schůzky už se kon
aly. Vítězem byl vyhlášen Petr Váša
Pavlovi Svobodovi se podařilo, jako

už po několikáté, postavit Petrovi do
cesty diktafon a tak vám můžeme
letošního Fandu trochu přiblížit

(Inn)

kátkm L Jak sa k prnnitad dostal a co
sis od účasti sliboval?
My všichni z dějin umění jsme byli
přihlášeni “povinní“, takže bych se
tornu stejně asi nevyhnul. Moje téma
bylo velice vhodit pro jakoukoliv
prezentaci, takže to byla výzva.
(Nebilo to poprvé, co jsem tu —
prezentoval. Už jsem měl podobnou
řeč na velice podobné téma. které také
vycházelo z mé ročníkové práce, tak
jsem si chtěl prezentaci
zopakovat trochu jinak.)
L: Co ti dala účast, respektive
výhra? Jak bys zhodnotil své
působení na „Fandovi“?
Mimo to, žejsem při přípravě pnicov
M s dalšími materiály (diagramy atp.),
se kterými jsem do té doby neměl
možnost pracovat, jsem se musel
představit před jiným publikem a
vyzkoušet si to. co jsem se za těch
několik let naučil jak ve škole. tak
e.
Myslím si. že ti, kteří tam strávili vice
času koukáním na prezentace jiných
studentů, tak ti se mohli dozvědět lec
cos zajímavého.
L: Jak to vide jako vítěz?
Samozřejmě, že mě to těší, nejen
protože na počátku byla sázka se
Zuzanou Vybíralovou, že tu cenu
získám. Takže to byl takový hec.
Jsem rád, i když jsme oba zapomněli.
o co jsme se vsadili, takže z toho ste
jně nakonec nic nebude.
L: Co bys vzkázal těm, kteří se
přihlásí, respektive budou přih
lášeni svými zadávajícími příští
rok?
Určitě ať si vyhrabou zÁpisky
z rétorik a své staré projekty a
SOČky. Ať z nich také vycházejí
protože jim to určitě pomůže.
Chtěl bych vzkázat i všem ostatním,

y se podívali na prezentaci svých
spolužáků, protože to pro ně může být
velice zajímavé a můžou se leccos
naučit

OBSAH
úvodníklobsah 2
odhalení/Fanda 3
lyřařský kurz. 4

němčina.....

šovinist. strínka,..........9

vařenízvody............1O

OD{‘IALENÍ/FANDA2000ÚVODNÍK
Dnes jako vždy začneme ohlédnutím za minulým číslem. Pro minulé vydání jsme zvedli

náklad o deset čísel a prof tJbias byl tak předvídavý, že nechal vytisknout ještě o dalších pat

náct výtisků více. Stejně to bylo asi málo. Jak asi víte, poprvé se toto číslo objevilo na našem

maturitním plese. Tam ha jistý nejmenovaný kamelot — šéfredaktor nabízel ti každého stolu

rodičům a přátelům školy. Ti ho kupovali tak chtivě, že pro vás, studenty kteří jste nebyli na

plese, zbylo pouhopouhých 22 výtisků. Tímto tedy děkuji rodičtim za projevenou přizri$ a

omlouvám se vám. in které se už nedostalo. Pm vás nemohu udělat nic víc než znovu zopako

vat internetovou adresu našeho plátku. Ta zní httpc//podj‘nbaLcz. S tim souvisí jedna

poznámka - v Bulletinu jste si mohli přečíst malou stať na téma historie Luštěnin (mimochodem

louam, že jsem nespletl žádná historická data a fakta). Zde jsem ve výčtu ščfredaktorských

starostí uvedl, že byl problém s internetovou stránkou našeho milovaného časopisu. Moji

spolupracovnici jsou velmi vztahovační. a tak jsem nucen uvést vysvětleni tohoto tvrzení.

Problém byl, ale neměl nic společného s prací Romana Konvalinky, byl to problém čistě interní

přímo uvnitř naší redakce. Nicméně doufám, že nejen tyto problémy již nenastanou neboť říká

matka Murphyová, pil řešeni jednoho problému se určitě vynoří dva nové. Vzhledem klemu, že

šlo o první vydání Luštěnin na internetu, dovolím si ještě podotknout: “Jestli se vám nikdy nic

nepovede napoprvé, rozhodně se nedávejte na parašutismus“ (Murrayův zákon). Tak jsme se

zasmáli a teď zas k vážné práci.
Tak na straně tři vás čeká další odhalení, dnes zaměřeno na práci školní rady (jako by anas

něco děIal4 pan red -- autor poznámkyje sám členem školní may, pozn. red) Když si přečtete
i další stranu, dozvíte se o tom, jaký byl ten letošní lyžák. Dále můžete někteří zavzpomínat, něk
teří poprvé slyšet, jak bylo na plese (tento článek byl psán mnou a vyjadřuje tedy pouze mé osob
ní stanovisko). Schválně jsem se nesnažil o žádnou objektivitu, protože jsem se události snažil
zachytit z hlediska prostého účastníka. Přátelé zrzavé limonády s pěnou zaplesají po přečteni
nadpisu na straně další. Možná budou trochu zklamáni, až zjisti, že — názvem Pivo se neskrývá
pozvánka na exkurzi do pivovaru, ale počítačová hra na toto téma. Přichází lingvistický koutek
orientovaný především na německy mluvící spolustudenty, v kterémžto se dozvíte co smýšlejí
oktaváni o maturitách. Na tu samou stranu jsme dnes zařadily již možná poněkud okoukané
Murphyho zákony, které jsem však pro tentokrát poněkud inovovaL Následwe (snad jediná)
praktická rubrika - Vaření z vody. Tentokrát se autor, se kterým nebyly žádné problémy při
tvorbě internetové strárty, zaobírá tématem nanejvÝš důležitým, a tím jsou taháky. Ten samý
autor to na další straně už opravdu nevydržel, a tak vám Roman Konvalinka dnes prozradí, co
smýšlí o autorce feministických výlevů z minulých čísel. A to už se postupně blížíme ke konci,
ale než se vrhnete na komix na straně poslední, přečtěte si nějaké ty postřehy z hodin a přede
vším připojenou výzvu.

A tak tu máme konečník koneček samozšejmě.

II I

Oficiálně je to každých šest týdnů,
kdy obě strany předloží požadavky,
a společně se snažíme najít kompro
mis.

Co studentská rada za
dobu trvání prosadila?

Zatím jsou to jen drobnosti, jako
změna rozmístěni bot v šatit, ale ted
bychom chtěli ve škole prosadit
automat na teplé noje.

Máte připravený nějaký zásadní
návrh do budoucna nebo cíl, ke
kterému směřujete?
Náš nereálný sen je celkové souznění
na této škole, takový “ školní 4“

Na závěr vzkaz pro studenty a pro
fesory.

Zajímejte se o nás, podávejte své
vlastní návrhy, protože my se tu
snažíme být pro vás!

Studentská rada bude mít i nadále
možnost zveřejňovat své návrty a
akce na řádcích této rubriky.
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Co nebo kdo Tě přivedlo na
myšlenku založit studentskou
radu?

Profesorka Mrázková. My jsme se
jednou bavili a došli jsme k názoru, že
naše škola ztrácí původní duch. To,
že byla něčím výstřední, zvláštní,
taková anomálie mezi gymnázii.

Jak studentská rada funguje?

Oficiálně má studentská rada šest
náct členů. Scházíme se každé úterý v
půl páté. Jednou za šest týdnů máme
poradu s paní ředitelkou, ale momen
tákt se snažíme vypracovat hlavně
náš vnitřní řád

Je zasedái studentské rady přis
topné pro veřejnost, Wt. pro ostat
ní student, profesory aUL?

Na posledním zasedáni jsme se
dohodli, že je to veřejná záležitost,
ale my jsme vymysleli, že každá
dvojice bude informovat svou třídu o
tom, co se ve studentské radě projed
návalo ten týden.

Jeví veřejnost zájem o dění ve stu
dentské radě?

Starší ročníky ano a samozřejmě
profesoři, protože je to trochu pálí a
jsou hodně zvědaví, o co se jedná.
Myslím si. že zájem začíná být větší.

Co je hlavní náplní studentské
rady?

Chceme zavést profesorskou PEGY,
jako jedno z možných doplněni. dále
majáles a přerriýšlíme o přetěžování
studentů testy.

Jak funguje spolupráce s ředitel
stvítn škol,?

Já a Honza Zrirovsk$ jednáme s —
ředitelkou i miuro radu, domlouváme
se na konkrétních problémech.

KDO PRO VÁS LUŠTĚNINY PÍŠE
Jméno: Jakub Vosáhlo
Přezdívka: Beer, Pilsner Urquel (opravdu nechápu proč)
Věk: 16 let, O měsíců, O týdnů, 6 dní (měřeno 8.2.2000)
Miry: téměř ideální Qolctné s krychli pozn rezavý počkačový maniak)
Pohlavt Mužské (a žádné jiné)
Oblíbené: Jídlo: jakékoliv

Kniha: Zlaté stránky
Pilin: Spící muž (patrně nejnudnější tMm v dějinách)
Hudba: Orchestr Ladislava Bareše (aneb Schmidly Boys)
Časopis: Čtylilstek (kdysi jsem měl kompletní ročník 1992)
Denní doba: pozdni večer, první Máj
Zvít: rezavý počítačový maniak, co šili po Pamele

Nemám rád: kocovinu
Nejzvrhlejší fantazie: společensky unavený Košek
Hobby: kytara, basovka, Stopa, Luštěniny. lyže. kolo, fotbal
Kyiw bych se chtěl stát: V nejbližší době úspěšným maturantem
Dívka sat Měla by... -cenzored- (iypadatjako opice poz. nd)
Stručný životopis: Narodil jsem se 32.1984. nyní si (viz věk) užívám života a výhledově počítám stirn, že asi jednou umřu.
Vzkaz čteuMn: Pamatujte na slušné vychování!!!
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lyžařský kurz němčina

Při vzpomínce na tenhle lyžák mně
napadá hodně věcí. Třeba čtytilo
metrové stoupání ze Špindlu za Uny,
sněhu a větru, nebo profesor Váůa
který většinu problémů řešil se
zkušenosti horského vůdce slovy:
“Mám dvě vysoké školy,zažil jsem už
deset až dvacet (toto číslo se průběžně
měnilo) lyžařských kursů, ale tohle se
mi ještě nestalo.“ Kromě toho už mně
napadají jenom příjemné věci

Celý kurs se nesl ve znamení sporu,
zda jsou pro nás lepší běžky (tento
názor zastával profesor Váňa a,že
sjezdaři si vozí svoje pr Je, - takhle
přímo to sice nikely neřeld, ale skoro
-pozn. reci- aby si potom mohli sjet
dolů k bufetu), nebo sjezdovky,
za což se stavěl zejména ing.
Labík, ze kterého se
v průběhu kursu stala

denii jiných škol, kteří se na tu naši
placku pod chatou sjeli snad ze všech
horských chat v Kikonošíck což
v praxi znamenalo, že my, ve své pod
statě domácí, jsme na mimitovou
jízdu z kopce čekali snad déle než
kamiony v Rozvadově. Škudlilové,
kteří si zakoupili celodenní perna
men(ku tak již první den prodělají 50
KČ.

Studenti “obchodky“ ktePí sídlili na
vedlejší, větši, vybavenější a celkově
lepší chatě — pozn. reci) to vyřešili
líni, že od pondělí hmmiwIně ptcluli
na běžky. Sjezdaři, kterým dělalo
problémy dobruslit z Medvědího
kolena na Medvědín, to museli

vydržet i další dny. I když při aplikaci
systému“držení místa“ se to dalo
vydržet. To ovšem přinášelo zase tu
komplikaci, že někteří studenti
(například nejmenovaný kvintán J.Š.)
objíždění fronty nezvládli, a poté
skončili v hlubočáku — sjezdovkou.
Právě onen nejmenovaný kvintán j.š.

tam končil více než často. I když na
druhou stranu - alespoň padal jen
dole. Našli se však i tací, kteří nám
své “držkopády“ předváděli už na
sjezdovce. Někdy bylo zajímavé sle
dovat, jak si někdo v klidu jede,

najednou mu (z

niče
ho niv) uletí lyž a v násleáijící
vteřině už můžeme tohoto chrabrého
lyžaře vidět v kotrmelcích. A na to
reaguje profesor Vám svým tolik
známým intelektuálským smíchem.
Přiniám se vám bez mučení, že imne
podobná nepříjemnost postihla.
V pondělí odpoledne byla sjezdovka
Čerstvě zafoukaná a já spolu s J. S.
jsme tam vjeli coby průkopníci se
slovy “užijem si fristajF‘. V praxi náš
“fristajr vypadal tatže J. začal po
dvou obloucích zoufale plužit a já
seboupopětiobloucíchseknul. Ato
všechno sledovali pobaveně(!)

zoker!!!)běžkaři.
Výcvik nezačal šťastně pro ing.

Milana Labíka hlavního instruktora
sjezdařů. Hned při prvním projevu
před nastoupenou jednotkou se mu
z ničeho nic rozjely lyže, pan inženýr
couval, couval, až nacouval do
hluboČáku, kde produkci ukončil
vzorovým sednutím na zadek. Na
Medvědíně nezačal o mnoho šCast
něji, nebot‘ se v mram a větru rozhodl
žhavit linky Telecomu (nebo Paegasu
či Českého mobila- kdo se v tom má
dneska vyznat), což mělo za následek
omrzliny na jeho pravé ruce. Poté
nám byl zdrcený instruktor pouze
schopen sdělit, že můžeme vidět řadu

kitných přírodních scenerií Od
Sněžky (zdravou nikou ukázal

na jakýsi velký kopec za
námi) až po Trosky

(přičemž ukázal na
opodál stojící profe
sorky Lukešovou a
Doležalovou).

O chabé umělecké
úrovni účastníků
kursu svědčí to, že
jedinou nesportovní

/ akcí (pomineme-li
jídlo), na které se

shromáždili spolehlivě

r všichni, byli úterní

‚ Simpsonovi Jinak jsme si
všichni (tn šest kluků z hin-

ty) zpříjemfvali volný Čas mezi
tréninkovými jednotkami spánkem za
libÝch tÓit různých kovových (me
talových) kapel. Málem bych zapo
mrtI-vrcholem veškeré (téměř žádné)
kultury byla četba valentýnské
přípravky a přednes Stříbrného věrni
v podání našeho grafika, což byla
bezkonkurenčně nejlepší pohádka na
dobrou noc, jakou jsem kdy slyšel
(pro případné zájemce Petr toto Číslo
jistě velmi rád zopakuje - pozn. auto
ra). Sportu zdar a lyžování zvlášt‘
(citováno z informačního letáku
vedoucího kursu Milana Vání).

Abitur
Wir haben Angst vor dem
Abitur, wir arbeiten noch
nicht. Die Lehrer ärgern sich
und sagen, dass wir es ändern
müssen. Wir möchten es nicbt
absolvieren und geben keine
Acht den Ratschlägen der
Lehrer, wir haben aiso keine
Ahnung, warum sic sich so
auftegen. Aber ich sollte nicht
alles sagen, weil es in unserer
Klasse auch einige Ausnahmen
gibt Wir sollten aiso den
Allanu hóren unci mit den ver
schwendeten Abcnden
aufhĎren. Es ist absurde, aber
es ist die absolute Wabrheit.
Wir sollen eine allgeineine
Ausbildung haben. Das Abitur
I st aber der Anfang, nicht der
Abschluss

Zum Abitur muss man alles
wissen, Man muss allgemeine
Kenntnisse baben. In acht
Jahren beginnt unci endet auch
alles. Man stelu helm Abgrund
und man kann nicht ausreil3en.
Die Alltage endet man spät
abends, wenn man einen
abgedrüekten Afler hat. Am
Morgen mun man vide
Aufgaben abliefcrn. Wenn man
aufwacht, ahnt man, dass em
Abenteuer beginnt. In der
Schule sollte man Acht geben
unci aufmerksam sein. Dafür
muss man sieh sehr anstrengen
und nachher alles auswendig
lernen. Man lebt in Angst unci
denkt, dass nach dem Abitur
alles anders wird.

Das Abitur ist der Abschluss
des Studiums und auch em
kleines Abenteuer Obwohl
vide Leute dani eine
Abneigung haben, kann man
sieh nicht von dieser
Abschlussprůfung abmelden.
Man muss dle Angst abschůt
tein und sich damit abfinden,
dass man jeden Abend alicin
arbeiten soli Es ist wichtig,
den Stoif anzufassen,
aufzuteilen und alles aus
fůhrlich auszuprobieren. Man
muss *uch wissen, wann man
mít dem Lemen aufhóren solI.
Bej dem Abitur darf man sich
nicht ärgem, sondern aus
geglichen bleibcn unci aus
fůhriich antworten.

dem fůhle ich die Anspannung
unci mĎchte aus dem ange
fahrenen Zug aussteigen. leh
babe kcinc Abnung von vieien
Sachen ‚ auch In Biologie und
Mathematik. Aber wenn ich
das Abitur ablegc und Applaus
genieBe, trinkc ich mir Mut an
unci kann anzweifeln, ob mh
nach den Aufnahmeprůfungen
an der Uni
studieren kann.
Aber das alles weiI3I
ichjetzt noch nicht
und die Zukunfl
ängstigt mich em
bisschen. Aber man
wird schon sehen.
leh stehe am

alles werden.

LYŽAkSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ PRO

STUDENTY SEKUNDY A KVINTY 1999/2000
A-SPIELEREIN MIT DEM ABITUR

Tereza Šimonová

Achten wir aufdas Abitur
Auch andere Leute, wie die
Lehrer, haben Angst vor dieser
groBen Abscblussprüfbng.
Andere Aufgaben hat man
nieht, aber Arbeit fůr die
Schulebringt uns allen freie
Tage. Argem wir uns nicbt
darüber! Apropos : lni Aprml
wird Anwendung von
Arzneien aus der Apotheke nur
anfangs boWen. Aber es ist
wirklich nur der Anfang.

Petr Váňa

hvězda. K tomuto
sporu nutno doda že
ve středu profesor .

Vát kapituloval a
obul se do sjez
dovek. Jeho největší
starosti ale bylo, aby
mu někdo
nepoškodil jeho
poněkud archaičtější
trp vázáni, které je
kromě jeho lyži možné
vidětužpouzenaarchivnich
záběrech.

Problémy ze začalku pusobrh stu-

Jana Rostovú

ogmn Z*bneová

1

Marie J‘kiňková

Ich will das Abitur ablegen
Ich haben keine Angst, weil
icb fleii3ig studicre, aber trotz

‚—fl
Ondřej Novák Anfang und kann
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pivo‘feministická stránka šovinistická stránka

pocit. když to Člověk
ochutnal, prostě paráda

I kdyžco do kvality
chuti se nedají

srovnával s pivy v

Čechách, člověk se
cítí] jako v ráji. Ve

hře se budete muset
probít pěti levely
narvaných skutečně

silnými nepřáteli. V
tomto nesnadném boji

Vám bude pomáhat
arzenál čítající mnoho

Pokud jste četli pozorně minulé
Luštěniny, a to zejména femini
stický výlev studentky Volavkové,
tak musíte uznat (alespoň vy
pánové), že pohár míry přetekl K
hodnocení autorky tohoto článku
se budu snažit přistupovat
odpovědně. Byl bych nerad,
kdyby se někdo jiný, myslím tím
některá z dívek a žen, urazila,
protože jsem sejí dotkl. Proto také
to označení jednotného čísla v
nadpisu tohoto článku. V žádném
případě nechci generalizovat a
tím říkat, že jsou všechny stejné.

Pojďme si udělat malý rozbor
běžného dne naší utlačované si
Volavkové. Chudák si. Volavková
vstává tak říkajíc se slepicemi,
protože ji nikdo nechce pomoci s
vykonáváním tolika povinností.
Ještě než nakrmí králík‘, kteří v
kotcích pískají hlady. tak se věnu
je sekání trávníku. Pokud se
podíváme pozorněji na její sni
eeryvnou zpověď v minulých

SLEP1CE(SG.)
Luštěninách, zjistíme, že
Volavkovi musí mít doma
anglický trávník takové výšky; že
si i mravenec musí připadat, že v
porovnání s trávou poněkud
přerostl. Sotva ale doseká trávník,
tak ji ulpí pohled na oprýskaném
plotu, který nějaký mužský
nenatřel pořádně, protože spěchal
za “Chmelovým bratrstvem“ do
hospody. O tom, že mezi tím, než
ji zaschne vrstva laku, stíhá
navalit a napéci, se nemá smysl
ani zmiňovat, protože bych ji
jenom mohl poškodit výčtem
dovedností, které jsou k této jistě
náročné činnosti potřebné a které
bych zapomněl uvést v tomto sez
namu

To se nám již den přehoupl přes
poledne. Teď nastupuje samovzdě
lávání. Pomocí nejrůznějších
korespondenčních kurzů a učebnic
pro samouky se snaží zvládnout
kupodivu s velkým úspěchem
nejrůznější činnosti z rozličných

končin lid
ských
dovednos
tí. Už
zvládla
základy
pro
gramování
a nyní se
připravuje
n a
zkoušky v
tramvaj -

škole
Všichni
“tramvaj
c i
mužského
pohlaví
můžou
jenom
douft, že
se při

závěrečné
jízdě neb
ude snažit
vyjet
Vítěznou
ulicí naho
tu.

Ani večer
ne n aj de
klid,

protože jestliže si chce někam
večer vyjít, tak se musí dát rychle
do pořádku za pomocí
nejrůznějších kosmetických
přípravků. Vše si dělá sama, takže
po namazání se tunami bůhví
jakého “svinstva“ vypadá jako
Mikuláš jdoucí na Velikonoce z
koledy. Skoda, že to chlapci, pro
které to přece dělá, neocení.

Tak to byl jeden den si.
Volavkové. Pokud jsem na něco
náhodou zapomněl, tak at‘ mi to
odpustí, protože já jsem jenom
prohnitý chlap.

Upozornění: Tento Článek je
určen pouze sL Volavkové. Zkratka
“si “znamená “slečna “, pokud by
si to někdo vyložil jinak, tak ať si
to nechá pro sebe.

Týmu studentů z
Podještědského gymnázia v
Liberci, který vedl zkušený
chemik prof Jiří Jansa se
podařilo vyvinout nový tip
mýdla s pažitkou.

Celý pokus twa! 2 vyučovací hodiny. I
tentokráte se málem vařilo z vody. To
protože nejmenovaný student Af zapom
něl přinést základní surovinu: Sádlo A
tak celo. první hotknu probýhala psy
chická příprava. Situaci zachránil student
Pkštit který se 5 minut před koncem
přípravného rozjímáni vrátil od lékaře a s
provinilým výrazem ve tváří se ptal jestli
nevadí, že sádlo je s pažitkou.
Druhou hodinu se žezla, přesnějt
skleněné iyčwAy na mícháni, ujal věhlas
ný kuchař našeho gymnázia Roman
Konvalinka Hovězí vývai zapáchajícípo
bůhvíjaké chemikálii nechal do ghuhého
dne odstát

A tak má každý řádný student šancí využit
nových čisticích vlastností pažitkového
Ni mýdla. Tatam je éra palkových,
mensúko‘trých, či jiných značkových
mýdel. Do koše s nimi!

(Ian)
(Kdybyste náhodou po tomto skvostu

pátrah najdete hov kotí v chemické lab

oratoři, nějaký nekňuba sijej totiž spletls
jablkovým mýdlem a v záchvatu

pažitkového šílenstvíjej vyhodil)

•4_ ;4,

ALPHA4IELIX:THE LAST EICHI{OF
Bylo, nebylo. Před dávnými časy každého milovníka pěnivého moku- následuje nějaká občerstveníčko v

se vařilo po celém širém světě hojnost pivního přítele. švýcarská skupinka hospůdce ojedeme dát

chmeloých nektarů. Všude jich kjdo xognmátotů, kteří si řik$ Alpha- 4no uře jsou použity skutečná
dost a sládci se usmívali nad varnami, Helbc, stvořila tuto hru nejen jména a symboly pivovarů. Při své
ve kterým bublala mladina Avšak nic svoje potěšeni, ale i pro obveseleni návštěvě ve švýcarském St.Gallenu
netrvá věčně. Přišla velkA krize a celého světa. I když je hra z roku jsem se ihned po příjezdu informoval.
pivovárky pomalu, ale jistě umíraly. 1993 Protože jsem s Jiřím C. zpracovával
Pěnivý mok se vařil jenom v projekt o pivovarnictví ve Švýcarsku,
velkých bratříčcích. a to okamžitě jsme se pustili do
podřadného chmele a

E testování značek, které jsme
ječmene. Ty. co přežily, znali pouze z “Piva“. Ten
neměly ani poté tivot

lehký. Přišla velká

konkurence a

poslední z posled- ‘

nich malých

svatostánků piva

bojuje o přežití.

Tím, kdo ještě

odolává, je

pivovárek 4
Ezchhof

Při Čteni těchto
řádek se Vám vybavu

je jistě něco dobře

známého. Něco, co jste už

někde viděli, popřípadě

slyšeli. Trefa přímo do Černého.

Kdo navštívil alespoň jednou naši

počítačovou učebmi, jistě si všiml, že

na monitoru některého z přítomnÝch

studentů se proläní pivní láhev a ničí

zÁtkami, popřípadě pěnou ostatní

alkohol. Tato bezesporu legendární

počítačovä hm, lidově u studentů naz

vaná “Pivo‘ se vryla do srdce

různých typů munice.

Lebka. Po nesnadném se pro

bíti se záchody v levelu příznačně

a nazvaném Den poté“ se objevuje

používá pouze (na dnešní dobu) 256

barev, neztratila nic ze svého kouzla.

Ba naopak. V návalu dnešních her
“bečkově“ kvality člověk ráci sáhne

po klasice. Hra oplývá nejen krásou

grafiky, ale i vynikajícími zvuky a
hudbou. Hlasité líhnuti nebo

průpovídky nepřátel

prostě stoji za to.

Právě na mě

vyjíždí Feldsloeschen,

metá po mně hordy

lahví ti tácků, ale

ona. Bestie na mě chrli tuny nábojů,

alejá odolávám. Nakonec vybuchuje s

efektním zábleskem. Ještě zbývá iyp

itý mozek Po extatickém boji končí

také on svou snahu o Vaši likvidaci.

Vítězstvije naše.

Také jste to dočetli až sem9 Teď
už Vám nezĎývá nic jiného než si zajít
do počítačové učebny ‘vyzkoušet si to.
Stojí to 22 to. Pokud bych měl hod
notit hru jako v některém
renomovaném časopise pro PC hry,

musel bych dát 11 z 10. Jiná volba

nevzdáváni to. prostě není.

Nemůže mě dostat.

F!bik prstíky snad vše

zařídL Uj Konečně

je po něm. Nyní

Hardware nároky: PC 386/33,

Soundblaster, 8MB na disku

cmtue cnvnIinkn
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vaření z vody “humor“

TAHÁKY
Správný tabákje,jak mladší tuší, a

starší, zkušení vědí, co nejmenší, aby
se dal dobře schovat Pokud neznáme
větší kvantum informací, je na místě
zvážit nějakou absenci, jinak je Šance
na záchranu poměrně malá. Toto platí

V 99.9% případů, ale z vlastni
zkušeností mohu říci, že tahák o

velikosti 1 metr byl prostě přehlédnut,

a to nemluvím o tom, že dokonce

několikrát. Tento “Gruppentabák“

použilo najednou asi deset lidí a

účiněk byl úžasný. Prostě člověk se

pídí po detarlech a velkých věcí si

nevšímá. Abych ale moc nerozváděl,

protože Luštěniny nejsou nafukovací,

tak se vrhnu na jednotlivé typy
taháků.

Podle průzkumu je u studentů

nejrozšířenějšim typem tabáku tabák
lavicový, dle ankety ho používají stu
der*i asi ve 30% případech. Takový

nápis rn lavici jiě není k zahození,

protože ntá všemi těmi čmáranicemi
na lavicích se jistě něco schová. Toto
platí zejména o učebně společen
skovědní. Onehdy jsem mezi nápisem
“Kulič je vůl“ a “I love Lunetic“
objevil podezřelá Čtyřmístná čísla
opatřená kometíářem. Z toho, že byla

v intervalu několika desetiletí, jsem
usoudil, že se určitě nejedná o

frekvence oblíbeného rádia.

Další oblíbenou formou je

popisování vlastního těla (25% stu

dentů). Pokud je to udělám decentně

a s rozumnou nitrou, proč ne. Jenom

jsem nepochopil, když si jeden nej

menovaný studem pomaloval obě

paže informacemi, takže to vypadalo,

jako by na si na ruce opsal minimálně

dva díly Ottova slovníku, a myslel si.

že je king. Samozřejmě. že mu to

neprošlo. Coje moc. toje moc.

Mezi ostatní, Utě často využívané

možností patří různě rozstrkané

papírky (v tužce, na židli, na zemi).

Na těchto případech můžeme obdivo
vat tvůrčí myšlení a originalitu tvůrců.
Člověk až žasne kam se to dá všude
schovat, a přitom jednoduše. aby se

dal v případě nutnosti rychle použít..
V tomto oboru můžeme nalézt, dle
mého názoru, největší Wzvu pro
budoucnost, protože zdaleka všechna
místa nebyla ještě vyčerpána.

Z dalších informací, které

můžeme vyčíst z velice zajímavé

seminární práce Honzy Marka, bych

rád zveřejnil ještě intenzitu jejich

používání. Je potěšitelné, že 0% stu-

det nepoužívá tabák pravidelné a

volí raději jinou cestu “Vaření“ než
právě tahák. Občas používá tabák

kolem 60% studentů. Mezi staršími

studenty se nenašel jediný, který by
ho nikdy nepoužil.

Jak jsem již naznačil v úvodu,
nechtějte po mně nějaké přesně

návody. Lepši je se zeptat starších stu
dentů, za malou úplatu vám určitě

sdělí ten pravý recept. Nakonec bych

rád ještě poděkoval Janu Markovi za
poskytnutý zdroj informaci.

toman ZOnva*b*a

HODNĚ MÁLO
DŽOUKŮ

Vladimir: Jo.
Ivan: A už sis ráno uprd?
Vladimir: Ne.
Ivan:Tak to nedělej, já volám
z Tokia.

Víte, jak zabavíte blondýnu
na celé odpoledne?
Předpokládám, že to nikdo
z vás neví, a proto vám to
prozradím. Dáte jí papír a na
obě stany napíšete “otoč!“

Dva ruští inženýři plní rake
toplán palivem a jeden říká:
Clověče, ono to palivo smrdí
jak vodka. Druhý to ochutná a
vesele omámí, že to taky tak
chutná, načež polovinu nádrží
vypijí. Druhý den ráno se mezi
nimi odehrává telefonický
rozhovor:
Ivan: Voloďo, taky je ti tak
blbě?

Možná si někteří z Vás vzpozne
non na Jana Marka, studenta oktávy,
která odmaturovala před několika
lety. Když přišel 4. března 1999 opět
na půdu našeho ústavu, nepřišel
jenom s nostalgickou slzou v oku, ale
také s jakýmsi balíčkem papírů.
Zvědavost mi nedala a tak jsem se ho
zeptal, k Čemu pak to je. Honza
Marek mi ihned vsunul do ruky
dotazník s názvem “Taháky“. Ze
zájmem jsem si ho prohlédl, a protože

jsem byl vyzván, abych ho vyplnil,

také jsem tak učinil. Když jsem mu ho

odevzdal, zeptal jsem se ho, jestli by
nebyl lak laskav a po zpracování

dotazníku mi nedal své výsledky, že

bych je rád jednou použil na něco v

Luštěninách. Slovo dalo slovo a
výsledky tohoto dotazníku jsem

dostal za několik týdnů po našem

setkáni. Abych i já splnil svou Část

daného slova, tak vám ve stnrčnosti

přihlížím jeho výsledky, protože teď

mit, v den uzávěrky v půl jedné v
noci, nenapadá, co bych lepšího nap

sal do “Vaření z vody“ a nemusel

vymýšlet nějakou omluvu

V.Lukešovi.

Jak jsem se už zmínil, dnes došlo

na tabáky. Pokud si ‘ato z mladších

studentů mysli. že mu tady dám
návod. jak si opatřit tahák, na který se

nemůže přijít, je na omylu. Někde v
prvním dile tohoto populárního
článku jsem uvedl, že zhraň, kterou
má v ruce i nepřítel, je nepoužitelná.

Z toho plyne, že když Vám poradím.

abyste si tahák napsalina čelo a vzali
sis sebou do školy zrcátko, tak tojistě

bude podezřelé a určitě první místo.

kam se profesor podívá, když si
vytáhnete při testu svoji kosmetickou

soupravičku na úpravu make-upu,
bude vaše čelo. Proto zde platí jako
nikde jirde: Invence a originalita je
nade vše.

P

4

POSTŘEHY (NEJEN) Z HODiN

Ing.Labík o lidech, kteří předbíhají ve frontě: “Dřív jsem to
taky dělával, ale ted‘ už na to nemám nervy!“ Načež začíná

nebohého Poláka mlátit hůlkou.

Prof. Buchar na maturitním plese: “Má někdo z pánů zájem
dostat přidáno z fyziky?“
Hlásí se všichni kvintáni. Profesor pokračuje: “Tak mi dejte
napít a proveďte mi manželku.“
(obojí jsem učinil, tak jsem zvědav-pozn. aut)

Opět prof. Buchar, tentokrát o fyzice: “Docela by mě zajíma

lo, co hezkého právě lovíte ze svého nosu.“ Hlas z davu reagu

je: “A opravdu to chcete vědět?“

Prof.Lukešová uvádí příklad, jak je v latině důležité
skloňování: “Moje babička byt velká zogolovna, ona mít doma
pět králik.“

Prof. šabaková: “Existuje v této třídě nějaké klišé?“
Bystrý student Košek: “Existuje. Vždycky, když už není o čem
mluvit, tak někdo z nás řekne klobása.“

Prof. Jansa vykládá o tělních parazitech: “Nesmíte se divit, že
vám někdo dá kopačky, když na vás zamilovaně kouká a vám
najednou z oka vyleze červ.“

r VÝZVA
Jistějste si všimli, že většina postřehúje z icvinty(nebo -

lépe řečeno- všechnyjsou z kvinty,). Příäna toho všeho
je prostá. Když totiž zazní vjiné Ük1Č podobná, trejirá a
jřipná věta, každý se ráda s chutí zasměje. Ale nikdo si
ji nezapíše, natož aby nám ji sdělil. Proto vás vyzývám:
kdykoliv se ve vaší ďk odehraje podobná “humorná“

ptíhoskL jakýchje mi téhle stránce plno, sdělte to buď
mně, nebo VM.š. A mohu vás ujistit, že se vpříštim

le objeví, protože v kvintě je humoru Čim dál míňj

Nehygienický rozkaz Kyštofa
Kolumba: “Námořníci, sviňte
plachty.“ A oni je svinili.

Pepiček přinese domů
vysvědčení, na které se
despotický otec upřeně (skrz
pět dioptrií) podívá, načež se
zamyšleně obrátí na syna
s otázkou: “Takže ty tvrdíš, že
ty díry v tom vysvědčení jsou
vady v papíru?“

strana ro fl strana



—
j 1

‚

[e
šI

ša
iy

:
ča

so
pi

s
ob

ča
s

vy
ch

áz
ej

íc
í

na
Po

dj
eš

tě
ds

ké
m

G
ym

ná
zi

u
šé

fr
ed

ak
to

r:
V

la
di

m
ír

L
uk

eš
re

da
kt

oř
i:

A
nč

a
L

au
er

m
an

no
vá

,
P

av
el

M
ed

vě
d

S
vo

bo
da

,
M

ar
ti

na
K

ou
sa

lo
vá

,
Ja

ku
b

B
ee

r
V

os
áh

lo
a

Z
uz

ka
V

or
ši

lk
ov

á
do

to
ho

to
Č

ís
la

př
is

pě
li

:
R

om
an

K
on

va
li

nk
a

a
pr

of
.

D
ag

m
ar

R
aj

ch
er

to
vá

sa
zb

a:
P

et
r

K
oš

ek
ti

tu
ln

ís
tr

án
ka

:
P

et
r

K
oš

ek
tis

k:
P

et
r

K
oš

ek
a

V
lá

ď
a

L
uk

eš
ko

re
kt

ur
a:

ne
m

ám
tu

od
va

hu
to

vy
pl

ni
t

ná
kl

ad
:

65
vý

tis
ků

lu
Is

ae
tc

vó
[e

ě
Iš

ia
y

:
na

le
zn

et
e

na
ad

re
se

:
ht

tp
:/

/p
od

jg
ym

.b
af

cz
pr

o
vá

s
vš

ec
hn

y,
kt

eř
í m

át
e

př
ís

tu
p

k
ite

rn
et

u
s

ra
do

st
ín

ap
ro

gr
am

ov
al

:
R

om
an

K
on

va
li

nk
a


