


ÚVODNÍK

Milí studenti, kolegové, čtenáři Salamandru,

blíží se krásné svátky Vánoc, doma zavonělo vánoční cukroví, nakupujeme poslední vánoční dárky, a samozřejmě 
se těšíme na vánoční prázdniny a oslavu posledního dne roku 2011. 

Čas na to, abychom trochu zrekapitulovali, co se na škole od začátku školního roku událo. Proběhly motýlí výlety, 
exkurze, výjezdy do zahraničí, divadelní představení, první soutěže. Na školním dvoře se denně hrál stolní tenis, ve 
třídách se učilo. Primáni a prváci se zaklimatizovali a už jsou na chodbách docela slyšet – zvláště ti mladší, proběhly 
taneční i s prodlouženou, maturanti odevzdali přihlášky k maturitě. Zkrátka, bylo toho hodně. Hodně nás toho také čeká. 
Vybíráme téma školního plesu (24. února 2012) – anulovali jste vítězné téma a vybíráte ze dvou v pořadí následujících 
– Oldies 70. let nebo Hollywoodem (v době vydání časopisu již budeme téma znát). Na facebooku přibyly stránky 
Salamandru nebo skupina Studentský parlament, která má již 111 členů včetně absolventů a je velmi inspirující. 
Značná diskuse se rozvinula např. kolem třídění odpadů ve škole a využití školního dvora nebo kolem školního  plesu. 

Abych pokračovala. Na našeho adoptivního studenta Gokula jsme v říjnu odeslali celoroční příspěvek 7200 Kč a v 
tomto čísle se dočtete, co nám minulý týden napsal. V pátek  16. 12. se  prodalo karamelových bonbónů a sušenek 
za 6.765 Kč. Po odečtení všech nákladů, je zisk vyšší než v loňském roce, tj. 4125 Kč (loni 3600 Kč). Děkuji 
druhým ročníkům, které se akce ujaly a Radimovi za vytvoření plakátu. Kam peníze poputují? Máme zatím dva 
návrhy – Betlém Klobouky nebo na výcvik slepeckých psů jako loni.

Co nás čeká? V lednu některé z vás lyžařský výcvik, všechny finiš před pololetím, po rozhodnutí o tématu plesu 
zvolit barvy plesu a kdo se ujme předtančení, shánění tomboly a nápadů, jak ples vylepšit. Za důležité považuji 
zorganizování a uskutečnění velkého zasedání předsednictva, tj. jednání zástupců všech tříd školy.  A začátkem 
března snad již třetí číslo Salamandru.

Přeji Vám všem klidné a spokojené vánoční svátky a 3. ledna příštího roku na viděnou v naší středoškolské alma 
mater.

Hana Potměšilová, koordinátorka SPGH a časopisu Salamandr
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Jakožto tradičně se každý rok jezdí do Vídně na vánoční 
trhy, tak jsme nevynechali ani tento rok.   Avšak výjimkou 
této návštěvy byla výstava rakouského malíře Gustava 
Klimta v Horním Belvederu, kterou jsme toužili spatřit.  
 
V úterý 6.12. se skupiny němčinářů v doprovodu 
paní učitelky Komínkové a Němečkové
vydaly na vánoční trhy do Vídně. Nadšenci kultury, 
historie či architektury, kteří nejeli, museli určitě 
litovat, protože v podtextu této exkurze byly 
prohlídky významných historických památek.

První zastavení jsme věnovali  palácovému komplexu, 
Hornímu Belvedéru, kde proběhla výstava  obrazů malíře 
Gustava Klimta a dalších světoznámých mistrovských 
děl rakouské kulturní historie. Nejen s nadšením jsme 
opouštěli tuto budovu, ale i s překvapením, že obrazy 
v hodnotě miliony korun, jsme mohli spatřit zdarma.
 
Poté nás už čekaly vánoční trhy -  nejprve na náměstí 
Marie Terezie a hned potom u vídeňské radnice. 
Krásná výzdoba v nás vyvolávala předvánoční 
náladu…. Vánoční dárky, ozdoby na vánoční 
stromeček, cukrovinky a hřejivé nápoje tu nabízí na 
150 stánků.  Ochutnávky nejrůznějších vídeňských 
pochoutek  nás také neminuly. Máčené  ovoce 
v čokoládě, vídeňské preclíky, punč různých 
chutí, pečené brambory a kaštany, vídeňský 
trhanec, štrúdl. Kdybychom vše ochutnali, asi 

by to zabralo celý den, ale my pokračovali dál.

„Die Stimme des Intellekts ist leise.“(Hlas 
rozumu je tichý.) Tento nápis jsme měli 
možnost spatřit na  památníku  Sigmunda 
Freuda, slavného psychologa,  kam vedly naše 
další kroky. Nevynechali jsme také možnost 
prohlédnout si novogotický kostel – Votivkirche. 

Celý den uběhl  jako voda, ale naše unavené nohy jsme 
vůbec  nevnímali, protože nás čekala poslední zastávka 
našeho dne, a to bylo srdce metropole na Dunaji, 
Štěpánské náměstí, kde jsme dostali hodinový rozchod. 
Na náměstí je kromě četných obchůdků se suvenýry a 
čokoládovými Mozartovými koulemi nejzajímavější 
Dóm sv. Štěpána neboli Stephansdom, který někteří 
z nás také navštívili. Teď už před námi byla jen cesta 
zpět k náměstí Marie Terezie, kde nás čekal  autobus. 
Ti odvážnější z nás nebo také zapomnětliví, sebrali 
kus odvahy a na cestu se zeptali místních obyvatel. 

Kolem 16 hodiny jsme vyrazili směrem k domovu. 
Ještě pár kilometrů jsme  mohli pozorovat 
vánoční Vídeň a poté zavládlo ticho spících 
znavených studentů, kteří byli spokojeně unaveni. 

VÍDEŇ-	VÁNOČNÍ	TRHY
Text:	Tereza	Machová,		2.A			Foto:	Lukáš	Galbavý,	6.C



MOTÝL 2.A
Text	i	foto:	Michaela	Krahulová

„Tak děcka, tady mi to všichni podepíšete, žádný alkohol 
a cigarety, Míšo, vem si to na starost“, hlásí paní učitelka 
Komínková a mává přitom papírem s poučením o 
bezpečnosti. Píše se 2.listopad. Ano, rok uplynul jako 
voda, z malých nejistých prváků se pomalu ale jistě stali 
„mazáci“, a najednou opět stojíme před autobusem s 
hromadou tašek a batohů připraveni (spolu se septimou, 
paní učitelkou Komínkovou, Šimonovou a Reiterovou 
a s p. Tupým) na svůj druhý motýlí výlet, který letos 
strávíme v rekreačním středisku Křižanov. Když se 
konečně dočkáme posledních opozdilců - jak jinak 
než Hustopečáků, můžeme se konečně vydat na cestu.

K cíli své cesty dorážíme kolem poledne. Zatímco druhá 
třída se rozhodne čekat v jídelně, až se uvolní pokoje, my 
se vydáváme do nedalekého městečka Křižanov. Cestou 
si opakujeme pár her z loňského výletu (projíždějící 
auta z nás jistě musí mít radost). Asi po půlhodině 
dorazíme do města, kde uspořádáme hromadný útok 
na místní obchod, a můžeme se spokojeně vrátit 
na penzion, kde nás již čekají připravené pokoje.

Po ubytování nás čeká celoodpolední program, aktivity 
a diskuze na téma stres a sebepoznávání. Nejprve 
jsme ale příjemně překvapeni nápadem paní učitelky. 
Každý z nás si vylosuje lísteček se jménem osoby, na 
kterou musí být po dobu celého pobytu hodný - je na 
svědomí každého, jak moc to dodržoval. Po večeři 
následuje blok her. Nejvíc nás asi baví „stolní fotbal“ 
s ping-pongovým míčkem, který spočívá ve foukání 
míčku do soupeřovy branky. Jak ale zjišťujeme, naše 
plíce nám za to moc vděčné nejsou. Pomalu ale jistě 
začíná být pozdě a schyluje se k boji o koupelnu.

Druhý den začíná několik aktivistů ještě před 
snídaní rozcvičkou. Po rozehřívacích hrách 

následuje procházka do lesa, nutno říci, že některými 
absolvovaná značně nedobrovolně. Oběd všichni 
uvítáme s radostí a po poledním klidu už opět vyrážíme 
do lesa. Tam se různými hrami vracíme do dětských 
let, nejvíce nadšeni jsme hrou „obrana hradeb“, která 
spočívá ve vzájemném přetahování se do kruhu a z 
kruhu. Pan Tupý, jak později zjistíme, mezitím po 
lese rozmisťuje písmenka, která budou potřebná k 
další hře. Jsme rozděleni na dva týmy. Jeden člověk z 
každého týmu skládá co nejdelší slovo z písmen, pro 
které mu ostatní celí udýchaní běhají. Po návratu do 
budovy pracujeme na koláži z přírodnin, které jsme 
nasbírali za odpoledne. Pan učitel mezitím připravuje 
salát, který všem chutná. Po večeři je zábava opět v 
rukou pana učitele, velmi zajímavě nám povídá o své 
kariéře vojáka. Boj o koupelnu poté propuká podruhé..

Najednou je tu třetí den a my se nestačíme 
divit, jak rychle to všechno uteklo. Snažíme se 
uhodnout, kdo měl být na koho hodný, povídáme 
si a celkově hodnotíme výlet, zahrajeme si pár her 
a už je tu opět oběd a autobus před ubytovnou. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat pedagogům 
za příjemně strávené tři dny a bohatý program. 
Půlku ze všech motýlů už máme vlastně za sebou 
a zatím rozhodně nebylo čeho litovat. Všichni 
doufáme, že tu druhou si užijeme stejně dobře.

PRODLOUŽENÁ	2011
Text:	Barbora	Jevická

Pro jednoho radost, pro jiného povinnost, pro 
někoho příležitost, pro dalšího zkouška. Taneční. 
Prošli  jimi mnozí a i po letech rádi vzpomínají.

Od začátku roku navštěvujeme každý čtvrtek taneční 
kurz. Naučili jsme se už na příklad tango, salsu, 
valtz, polku a mnoho dalších tanců. Tento kurz jsme 
absolvolali spolu se studenty z Bučovic. Zprvu jsme 
je odmítali, ale nakonec jsme zjistili, že jsou to skvělí 
lidé, kteří mezi nás bez problémů zapadli. Byl to pro 
nás určitě přínos do života a myslíme, že i dobře 
strávený čas. Na konci tanečních nás čekala dlouho 
očekávaná prodloužená, tedy živá kapela, rodiče, 
prarodiče, sourozenci i kamarádi. Byl to pro nás veliký 
zážitek, každá slečna měla na sobě krásně bílé šaty 
a na hlavě kouzelný účes, kluci měli slušivé obleky. 
Taneční mistr nás dobře připravil, a proto jsme skvěle 
zvládli nejen polonézu, ale i další tance. Protančený 
večer se nám všem líbil a určitě bychom si ho mohli 
zopakovat. Když ne dřív, tak na školním plese. 
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HLAD	OČIMA
ČLOVĚKA	V	TÍSNI
Text:	Johana	Svobodová

Celostátní akcí každoročně pořádanou organizací 
Člověk v tísni je promítání dokumentů o globálních 
problémech naší modré planety. Letos se jí díky 
iniciativě hustopečského M-klubu mohli zúčastnit 
studenti druhých až čtvrtých ročníků. Na 
programu bylo promítání dvou dokumentů. První 
o právech, či spíše neprávech žen v islámských 
zemích a druhý o hladu v různých částech Země. 

Hamburgery, hranolky, cola, ale i svíčková, knedlíky 
a pivo. Každý má rád něco jiného a když se nám do 
rukou dostane něco, co zrovna nemáme v oblibě, 
ohrnujeme nad tím nos. Také každý určitě slyšel 
o problémech v Africe. O problémech s hladem. 
Přinejmenším se k vám alespoň dostal nějaký ten 
vtip o Somálcích Není tak ale docela pravda, že se to 
týká jen Afriky. Týká se to různých zemí na různých 
kontinentech. Hlad. Název dokumentu, který vám 
pomůže na hlad změnit názor a ukáže vám, kde všude 
se s ním můžete setkat. Viděli jsme zpovědi lidí z Haiti, 
kteří žijí v tak strašné bídě, že musejí kolikrát i prodat 
své vlastní děti do otroctví a k obědu mají placku z 
bláta, soli, vody a másla. V Brazílii se bezohledné kácí 
pralesy, a díky tomu dochází ke klimatickým změnám.  
Obyvatelé subsaharské Afriky mohou vděčit právě 
těmto nenasytným dřevařům za úmorné období 
sucha. Lidem v Keni bez dešťové vody nezbývá nic 
jiného než hladovění a žíznění. A čekání. V Indii tisíce 
farmářů uvěřili řečem o lepším životě s pěstováním 
geneticky modifikované rýže. Jenže když je sucho, 
nesklidí nic. Tím se zadlužují čím dál víc a není  to 
žádná výjimka, když se farmář rozhodne vše ukončit 
sebevraždou.  Film Hlad vám ukáže osudy celých 
komunit i konkrétních lidí, ve spárech hladu a žízně.

Ti z vás, kdo by měli zájem film zhlédnout, můžou 
v úterý  20.12. v 18:00 v M-klubu. (Více se můžete 
dozvědět na samotných stránkách klub.volny-cas.cz)

ROZHOVOR	SE
SCOTTEM	
BROOKINSEM
Text:	Kateřina	Radová

Každý den se nestává, že naši školu navštíví americký 
muzikant – skladatel, hráč na trubky a organizátor 
charity. Nám se to podařilo a ve společenské místnosti 
jsme si poslechli krásnou hudbu s tlumočeným 
komentářem a také prezentaci pobytů pana Brookinse 
v různých částech světa, především v Africe. Následně 
v hodinách výtvarky studenti zobrazili to, jak na 
ně hudba zapůsobila. Vybrali jsme aspoň ukázky.

Dobrý den, mohli bychom s Vámi udělat krátký 
rozhovor?
Ano, samozřejmě. 
Řeknete nám, prosím, něco o své rodině?
Má žena pracovala jako učitelka. Můj syn studuje 
kinematografii, tento semestr končí, a dcera módní 
návrhářství.
To jsou zajímavé obory. Co jste vystudoval Vy?
Já jsem studoval na hudební konzervatoři v Americe.
Kde všude jste koncertoval?
Na mnoha místech, ani si je všechny nepamatuji, 
protože v Americe jsem koncertoval průměrně 130x 
za rok. Do Evropy jsem se dostal až v roce 1996. Tady 
jsem působil v České republice, Rumunsku, Polsku, 
Maďarsku, Bělorusku a Ukrajině.
Jaký vztah máte tedy k Česku?
Žil jsem rok v Kroměříži a už tu mám mnoho přátel, 
takže to tu už znám, jak bych řekl.
Jaké známé hudebníky jste doprovázel?
Například Glena Campbella, Mary Wells, George 
Shearinga, The Platters a nebo třeba The Mills 
Brothers. Byl jsem také hlavní trumpetista orchestru 
amerického letectva.
Vydal jste už nějaká alba?
Ano, celkem 5.
Co ještě děláte kromě hudby?
Mnoho let jsem strávil v Africe a snažím se lidem zde 
pomoct. Mám i vlastní charitu.
Kde a jak pomáhá vaše charita?
V Africe mám sirotčinec, kam také posílám všechny 
vybrané peníze. Sirotčinec byl založen v roce 2010, 
ale už od roku 2007 ho podporuji. Dále mám 
organizaci, která distribuuje Bible.

Moc Vám děkujeme za rozhovor a hodně štěstí ve 
Vaší další práci.
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Náš adoptovaný student z Indie nám opět napsal. 
Je zdravý a má se dobře. Celá jeho rodina je v 
pořádku a jsou moc vděční, že ho sponzorujeme. 

V Indii je poněkud odlišný systém školství. Gokul 
dokončil již druhý semestr na indické střední škole. 
Měl skóre 70%, což je velice dobrý výsledek. Ve škole i 
ve vesnici má přátele a díky tomu je šťastný. Na jejich 
škole se pořádal turnaj v badmintonu a Gokul vyhrál 
druhé místo a byl moc rád. Peníze, které mu posíláme, 
pokrývají školní docházku, zdravotní a sociální péči, 
školní potřeby, vánoční dárky, předplatné časopisu, 
může chodit do dětského klubu a sportovat. Minimální 
částka, kterou mu posíláme je 6000 Kč,-. Letos mu za 
peníze od nás pořídili nové oblečení a prostěradlo na 
postel- pro nás naprostá samozřejmost pro děti v Indii 
a pro Gokula je to dar a ne každé dítě má to štěstí, 
jako Gokul, že ho někdo sponzoruje. Gokul slaví se 
svoji rodinou Ganesh Chaturthi a Dasara festival, 
což je slavnost- asi něco jako naše Vánoce. V tento 
slavnostní čas na nás Gokul myslí a je moc šťasten, že 
mu tak pomáháme a umožňujeme studovat a relativně 
kvalitně žít. Gokul nám poslal přání k Vánocům a 
novému roku a také nám nakreslil Disney postavičku. 

Děkujeme vám, že spolu s námi přispíváte na dobrou věc!

DOPIS	OD	GOKULA	R	SHETA
Text:	Zuzana	Troubilová,	Foto:	Archiv	Gokul	R	Shet
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V rámci projektu Partnerství ve vzdělávání nalézáme 
velmi kvalitní akce. Jedna z nich je Multimediální 
den, který je zajímavý pro všechny, které zajímají 
média. A takoví mezi našimi studenty jsou.

V pátek 11. listopadu proběhl na FSS MU již třetí 
ročník atraktivního Multimediálního dne, na 
který jsme my, studentky z 2.A a 6.C s nadšením a 
očekáváním vyrazily. Ihned po příjezdu na fakultu 
jsme dostaly uvítací balíčky, ve kterých nechyběl 
program celého dne. Ten byl opravdu nabitý, a protože 
jsme toho chtěly co nejvíce stihnout, urychleně jsme 
se tedy odebraly do učebny AVC (s mapou by to bylo 
podstatně rychlejší) na první z mnoha přednášek a 
překvapivě na téma Facebook. Poté se Multimediální 
den oficiálně zahájil a všichni návštěvníci mohli 
začít procházet stanovištně různých médií. 

Jelikož se celá akce zaměřovala na nové trendy, 

studenti měli možnost vidět, jak vypadá technologie 
3D či vyzkoušet si na vlastní kůži tíhu kamery
(a že to teda byla tíha!), kterou se dokonce natáčely 
například Hvězdné války. Mimo jiné si také všichni 
vytvořili titulní stránku MF Dnes, kde nám také paní 
editorka popisovala svou práci a také nám pomáhala 
s vymýšlením titulků, protože to nebyla zas taková 
sranda, jak by se mohlo zpočátku zdát. Samozřejmě 
tu byla další spousta zajímavých stanovišť, ale bohužel 
jsme nestihly obejít všechny, jak jsme původně 
zamýšlely. Za zmínku ale ještě stojí BudkaNaZemi, 
která je součást projektu Máme hlas, jehož cílem je 
zabránit porušování lidských práv a podpořit firmy v 
odpovědném chování, takže jsme svým zařváním do 
žluté budky nejen pomohly, ale také jsme z toho měly 
příjemný pocit. Na závěr dne bylo připraveno malé 
zpestření v podobě diskuse na téma Brno – Krno, 
která rozhodně nikoho nenudila. Multimediální 
den se velmi vydařil a už se těšíme na čtvrtý ročník.

MULTIMEDIÁLNÍ	DEN	OPĚT	ATRAKTIVNÍ
Text:	Klára	Tomešová

PARTNERSTVÍ VE 
VZDĚLÁVÁNÍ
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ZE ŽIVOTA 
ABSOLVENTŮ

Když jsem na fcb objevila Iviny nadšené ovace na 
mimořádný zážitek z fakulty, poprosila jsem ji, jestli by 
se s námi o něj nechtěla podělit. Neváhala a poslala mi 
článek, ze kterého je cítit mimořádná úcta k člověku. 
Touto mimořádnou osobností je profesor Martin Hilský.

Dne 30. listopadu 2011 jsem se zúčastnila 
vysokoškolské přednášky na Jihočeské univerzitě 
v Českých Budějovicích. Samotná moje účast na 
přednášce nebyla až tak jedinečným jevem – jakožto 
vysokoškolská studentka se přednášek účastním 
často, ale tato byla natolik výjimečná, že o ní musím 
napsat do studentského časopisu gymnázia, které 
jsem před více než 2 lety opustila s maturitním 
vysvědčením v kapse.  Jedinečný byl totiž člověk, 
jenž na oné přednášce přednášel. Nebyl to nikdo 
jiný než pan profesor Martin Hilský. Kdyby náhodou 
někdo nevěděl, o koho se jedná, udělám zde malou 
odbočku a pana profesora vám stručně představím.

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.  se narodil 8. dubna 
1943 v Praze do rodiny architekta Václava Hilského a 
japanoložky a orientalistky Vlasty Hilské. Je to český 
překladatel z angličtiny a shakespearolog. V současné 
době (mimo jiné) přednáší anglickou literaturu na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Filozofické 

fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 
Patří k našim předním překladatelům Shakespearova 
díla (ale samozřejmě překládá i jiné anglické a 
americké autory). Za svoje překlady obdržel již 
spoustu ocenění. Například v roce 2001 ho za zásluhy 
o šíření anglické literatury v České republice a za 
jeho shakespearovské překlady královna Alžběta II. 
jmenovala čestným členem Řádu Britského impéria a 
nejnověji ho 28. 10. 2011 prezident republiky Václav 
Klaus vyznamenal medailí Za zásluhy v oblasti kultury 
a školství. Den předtím dostal z rukou ministra 
kultury Státní cenu za literaturu a překladatelské dílo.
Kdyby někomu vrtalo hlavou, proč byl pan 
profesor zrovna letos vyznamenán samotným 
panem prezidentem, mám pro vás jednoduché 
vysvětlení. První jeho shakespearovský překlad 
vnikl v roce 1983 (jednalo se o hru Sen noci 
svatojánské). Letos v květnu, po 28 letech, vydalo 
nakladatelství Academia objemný 1680 stránkový 
soubor s prostým názvem Dílo, který zahrnuje 
veškeré texty Williama Shakespeara a je unikátní 
v tom, že byly všechny přeloženy jedním jediným 
překladatelem, kterým byl právě pan Martin Hilský. 

Ale vraťme se teď zpět k přednášce, která mě tolik 
nadchla. Pan profesor přenáší u nás na fakultě o 
Shakespearovi každý týden už druhý semestr. Bohužel 
se mi jeho přednášky vždy kryjí s jinými důležitými 

JEDNO	VÝJIMEČNÉ	ODPOLEDNE
(NEJEN)	SE	SHAKESPEAREM
Text:	Iva	Kouřilová,	JČU	České	Budějovice,		Foto:	internet
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a navíc povinnými předměty, takže jsem se na svou 
první „shakespearovskou přednášku dostala až letos 
v listopadu.  Víte, musím se vám k něčemu přiznat… 
Přednášky uznávaných profesorů většinou bývají 
zdlouhavé, bez šťávy, plné cizích slov a většinou taky 
bohužel nudné. Nicméně jsem si řekla, že když se 
mi naskytla ta příležitost, tak bych jako studentka 
cizích jazyků měla využít možnosti a jít se podívat na 
přednášku tak slavného překladatele. A tak jsem se tam 
tedy vydala, bez jakýchkoliv pozitivních očekávání, že 
by mě přednáška na téma ženy v Shakespearových 
tragédiích mohla nějak významně zaujmout.

Do přednáškové místnosti jsem přišla asi 5 minut před 
začátkem. Hned ve dveřích jsem spatřila neobvyklý, 
takřka až utopistický obraz – přednášková místnost byla 
doslova nacpána lidmi! Kdo z vás trochu (například 
prostřednictvím staršího sourozence) nakouknul pod 
pokličku vysokoškolského života, ten ví, že na vysoké 
škole jsou přednášky nepovinné (z čehož vyplývá, že 
tam skoro nikdo nechodí), takže plný přednáškový 
sál jsem viděla opravdu poprvé v životě. A nejednalo 
se zdaleka jen o studenty. Kromě toho, že jsou 
přednášky pro studenty nepovinné, tak jsou zároveň 
veřejné, takže na ně může široká veřejnost, nicméně 
skoro nikdy se tak neděje. Ovšem ne v tomto případě.
Nakonec se mi podařilo ukořistit poslední 
volné místo v první řadě a za minutku už 
do místnosti vstoupil pan Martin Hilský a 
přednáška mohla začít. Tedy přednáška… 
Tomu se snad ani přednáška říkat nedá – to bylo 
představení, koncert a svým způsobem i psychoterapie 
v jednom. Pan Hilský ve svých 68 letech po celou dobu 
stál, divoce gestikuloval a s upřímným nadšením a 
zároveň velmi přístupnou formou vykládal nejen o 
Shakespearových dramatech, ale zároveň i o dobách, 
ve kterých se hry odehrávaly, o symbolice která se 
v nich skrývá a celé to prokládal recitací úryvků z 
probíraných děl a bylo na něm vidět, že by nám to 
nejradši i zahrál, abychom se mohli co nejvíc vcítit 
do emocí, které prožívaly postavy, o kterých vyprávěl. 
Úplně nejlepší na tom všem bylo, že z něj od začátku 
do konce sálala neskutečně pozitivní energie. Takže 
když přednáška po hodině a půl skončila, tak se 
posluchači, jak bývá zvykem, nevlekli znuděně k 
nejbližšímu automatu na kafe, ale všichni měli dobrou 

náladu a usmívali se (nebo se alespoň nemračili). 
Ačkoliv jsem na začátku očekávala další nezáživnou 
hodinu a půl v posluchárně, odcházela jsem plná 
dojmů a navíc s pocitem, že tak vzdělaného, 
charismatického a zároveň dalo by se říct 
„lidského“ člověka asi zase dlouho nepotkám. 
Myslím, že tohle je jedna z věcí, kterou musí člověk 
zažít, aby to pochopil. Je mi jasné, že většina z vás po 
přečtení mého článku nebude chápat, z čeho jsem byla 
tak nadšená na přenášce o ženách v Shakespearových 
tragédiích. Ale znáte to… Kdyby alespoň jeden! ;-) 

Nakonec ještě přidám tip pro ty, které by můj článek 
navnadil a chtěli by si přečíst nějaký Hilského překlad 
Shakespeara, ale „klasickým“ knihám moc nefandí. 
Můžete zkusit sáhnout po některé z knih edice Manga 
Shakespeare, které vydalo nakladatelství Albatros. 
Jak již název napovídá, jedná se o díla Williama 
Shakespeara ve formě japonského komiksu manga.
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05CESTOVÁNÍ 
A JAZYKOVÝ KOUTEK
Jazykové okénko je tentokrát věnováno Vánocům se vším všudy. Jak se kde slaví, typická jídla, dárky a přání. 
To nejtypičtější z Ruska, Německa, Vietnamu, Francie a Anglie.

C 1990 гoдa нoвoе Рoссийскoе прaвительствo 
oбявилo День Рoждествa Xристoвa 
гoсудaрственным прaздникoм. Дo 1917 гoдa 
прaздник Рoждествa Xристoвa был всенaрoдным 
и oдним из сaмых любимых в Рoссии. Рoждествo 
истoрически нaзывaют “мaтерю всех прaздникoв”.
 
День перед Рoждествoм нaзывaют нa Руси 
Сoчельникoм, тaк кaк в етo время едят 
сoчивo - пoстную кaшу и oвoщи. Крестьяне 
знaли, чтo млaденец Иисус был пoлoжен в 
ясли, пoетoмy сoчельник нaчинaли с oбычaя, 
нaпoминaвшегo oб етoм сoбытии. В сoчельник 
рoдители paсскaзывaли детям o тoм, кaк вoлхвы 
пришли пoклoниться нoвoрoжденнoмy Иисусу 
Xристу и принесли емy дoрoгие пoдaрки. 

Прaздник Рoждествa имел мaссoвый хaрaктер. Нa 
Рoждествo мнoгo и вкуснo ели, пoвсюду гoтoвили 
рaзнooбрaзные блюдa из свинины. В oбычaе былo 
с сaмoгo утрa 25 декaбря слaвит Xристa нa улицaх 
и плoщaдях. Oбычнo етим зaнимaлись дети. 
Слaвление у взрoслых нaчинaлoсь oкoлo пoлудня. 
Нa Руси не былo ни oднoгo прaзднoвaния, 
кoтoрoе бы сoпрoвoждaлoсь тaким бoгaтствoм 
oбычaев, oбрядoв и примет, кaк тaк нaзывaемые 
святки. Нaчaвшись 25 декaбря, oни прoдoлжaлись 
oбыкнoвеннo дo 5 янвaря следующегo гoдa.
 
Oднo из гaдaний сoстoялo в тoм, чтo вечерoм 
или ближе к нoчи девушки выхoдили из дoмa у 
спрaшивaли у прoхoдивших мимо мyжчин: “Кaк 
вaше имя?” Предпoлaгaлoсь, чтo будущий жених 
будет иметь тo же сaмoe имя и ту же внешнoсть. 

Ёлкa - симвoл Нoвoгo гoдa
Кoгдa - тo в Древней Руси Нoвый гoд нaчинaлся в 
мaрте. Егo встречaли кaк прaздник весны, сoлнцa, 
теплa, oжидaния нoвoгo урoжaя. Пoсле принятия 

христиaнствa нa Руси в кoнце X в. нaчaлoм 
гoдa стaлo 1 сентября. И тoлкo нaкaнуне 1700 
г. Петр 1 издaл укaз прaзднoвaть Нoвый гoд пo 
еврoпейскoмy oбычaю - 1. янвaря. Петр предлoжил 
всем мoсквичaм укрaсит свoи дoмa елoвыми и 
сoснoвыми веткaми. В 12 чaсoв нoчи Петр 1 вышел 
нa Крaсную плoщaдь с фaкелaми в рукaх и зaпустил 
в небo первую рaкету. Тристa лет нaзaд люди 
верили, чтo укрaшaя нoвoгoднюю ёлку, oни делaют 
злые силы дoбрее. O злых силaх дaвнo зaбыли, нo 
ёлкa пo-прежнемy симвoл нoвoгoднегo прaздникa.

РOЖДЕСТВO
Text:	Barbora	Bízová,	Foto:	internet
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WEIHNACHTEN
IN	DEUTSCHLAND
Text:	Kateřina	Radová,	Foto:	Internet

Weihnachten in Deutschland sind ähnlich.Vier Sonntage 
vor dem Weihnachtsfest beginnt die Adventzeit. Am 
ersten Sonntag wird die erste Kerze angezündet, am 
zweiten eine zweite Kerze angezündet. Am letzten 
Sonntag vor Weihnachten brennen alle vier Kerzen.

Am 6. Dezember ist der Nikolaustag. 
Das ist der Tag vom heiligen Nikolaus.
Er war Bischof von Myra. Nikolaus, 
begleitet von Knecht Rupprecht.
Nikolaus gibt seine Geschenke in die Schuhe von Kinder.

Weihnachten ist das Fest von Christ Geburt. Am 
Abend des 24. Dezember findet es statt. An diesem 
Tag, schmückt man den Weihnachtsbaum und singt 
Weihnachtslieder.Hier gibt Geschenke Christkind, 
wie uns, oder Weihnachtsmann. Er ist alt und 
rothaarig. Deutschland ist der ersten Staat, wo 
Bäume waren dekoriert und Weihnachtglasschmucke 
waren hergestellt. Sie essen Gänse oder Enten mit 
rot Kraut, Kartoffelnklösse, Apfel und Schpeck. Sie 
becken Stollen aus Mandeln, Rosinen und kandiert 
Obst. Beliebt ist also Springel.Die Deutschen 
dekorieren auch ihre Häuser. Sie mögen grüne 
Dekorationen. Das ist eine Eiergebäck. Traditionell 
Verzierung sind die erzgebirgische Pyramiden. 

FROHE  WEIHNACHTEN!

VÁNOCE	VE	VIETNAMU
Text:	David	Buy

První věc, kterou byste měli vědět o Vánocích ve 
Vietnamu je ta, že se slaví mnohem později než Vánoce 
tady v Česku. Časový rozdíl  je 1-4 měsíce. Vietnamci 
si nedávají dárky (i když i tam se tato tradice začíná 
uplatňovat), ale peníze. Tomu, komu darují  finanční 
částku, přejí  šťastný nový rok plný zdraví. Nejtypičtější 
jídlo o svátcích je ,,bang trung”. Příprava tohoto pokrmu 
je velmi složitá a zdlouhavá, proto je připravováno 
jen ve svátcích. Malý kousek hovězího maso se obalí 
v soji, dále obalený do rýže a nakonec zabalený v 
banánových listech:). Toto jídlo se pak velmi dlouho 
vaří.  Pokaždé se musí tento pokrm připravit dvakrát.  
Poprvé ve významu nebe a podruhé ve významu země.

ENGLISH	CHRISTMAS
Text:	Tereza	Pavlíková

„Deck the halls with boughs of holly, lalala la laaaaa lala 
la la.“  If you are just about to ask what that is, I will tell 
you. This is a part of a famous English carol (koleda) called 
surprisingly Deck the halls. It can be heard for example 
in the beginning of the Addams Family movie. So, what 
do Czech and English Christmas have NOT in common?

For starters (and if you have read or watched Harry 
Potter, you will probably know this), the English 
don’t celebrate Christmas on December 24th in the 
evening (although they call this day the Christmas 
Eve), but in the morning of December 25th 
(Christmas Day). But don’t worry, before getting 
their presents the children are forced to eat their 
breakfast, just as we are forced to eat our dinner.

So, what’s for dinner? Unlike our simple pea soup and 
fried carp, the English Christmas meal has got more 
courses. They don’t start with a soup, but with prawns 
(krevety) or smoked salmon. The main course is usually 
turkey. In the victorian times it used to be goose, and 
some people still have it. After the turkey there comes 
the time for christmas pudding! It is made of all sorts of 
dried fruits, nuts, spices, and lots of sherry and brandy. 
It takes a whole lot of time to make them, so nowadays 
people usually buy them in a supermarket. If you 
want to taste the true taste of English Christmas, go to 
Marks & Spencer’s and buy yourself a small portion. 
It’s not as bad as everybody says… actually, I quite 
liked it  Some people like to hide a coin or something 
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little in the pudding as a treat for a lucky finder.

Now before we get to the customs and traditions, 
there is something important to say. And the thing 
is that Father Christmas brings presents to English 
children, not Santa Claus! Although, sadly, the Father 
is slowly being replaced by this jolly fat man, who 
is known as Mikuláš here in the Czech republic.

So, traditions! When handing out presents, the 
English open thein presents one at a time – that 
means, only one person at a time is unwrapping their 
gifts, so that everybody can watch their reactions.

We Czech have sticks that throw sparks when you light 
them, the English have Christmas Crackers. The deal 
is very simple, you grab both of the ends and pull them 
apart. It goes „CRACK!“ and there’s a small thingy inside.

So, that’s about it. Happy Holidays to you all, whether 
you celebrate them the Czech way or any other way 

NOËL EN FRANCE
Text:	Eva	Vencovská

Vous aussi vous attendez Noël avec impatience? 
Carpe pour le dîner et puis une soirée merveilleuse 
sous l’arbre de Noël décoré avec des cadeaux. Mais 
savez-vous comment Noël est-il célébré en France? 
Sinon, l’article suivant, dans lequel je voudrais 
vous décrire Noël français, est juste pour vous.

 
En France, Noël est un moment consacré à la famille, 
marqué par des réunions de famille, des cadeaux 
et les sucreries pour les enfants, cadeaux pour les 
pauvres et de messe de minuit. La célébration de 
Noël en France varie par région. La plupart des 
régions célèbrent Noël le 25 décembre, qui est la fête 
nationale. Cependant, en France de l’ouest et du nord, 

la période de Noël commence le 6 décembre – c’est la 
fête de Saint Nicolas, et  dans certaines régions la Fête 
des Rois Mages (l’Epiphanie – le 6 de janvier) est l’une 
des fêtes les plus importantes de la période de Noël. 

Le Réveillon
Bien que moins en moins de Français attendent la 
messe de minuit, c’est toujours un moment important 
de Noël pour beaucoup de familles. Il est suivi d’un 
régal énorme, appelé le Réveillon. Chaque région 
a son propre menu traditionnel de Noël, avec des 
plats comme l’oie, le poulet, le chapon, la dinde aux 
marrons, les huîtres et le blanc de boudin. Le dessert 
traditionnel de Noël est La bûche de Noël - c’est un 
gâteau roulé avec du chocolat en forme de bûche.

Traditions de Noël français
Les enfants français mettent leurs chaussures devant 
la cheminée, en espérant que le Père Noël les remplira 
de cadeaux. Les petits gâteaux, les fruits et les petits 
jouets également seront accrochés sur l’arbre durant 
la nuit. Dans quelques régions il y a également le Père 
Fouettard qui donne des fessées à de mauvais enfants.

Joyeux Noël et Bonne Année!
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KULTURA

POZVÁNKY	NA	KULTURNÍ	AKCE
• 22. 12. 2011 – Předvánoční koncert v M-klubu: Nevers a Nezpapaláš, vstup volný
• 24. 12. 2011 – Štědrovečerní zpívání na náměstí v Hustopečíc

Co nevíte o Vánocích
• Naši předkové měli vánoční večeři o devíti 
chodech, ale za jeden chod považovali třeba 
chleba s paličkou česneku, jablko nebo ořechy. 
Ale pozor – nesmělo být mezi nimi maso.

• Lidé věřili, že se vánoční cukroví nesmělo spálit nebo 
jinak pokazit. Znamenalo to neštěstí a smrt v rodině
• Míváte během večeře pod stolem sekeru? Že ne? 
Na sekeru si před jídlem musel každý šlápnout 
(nejlépe zlehka), aby ho v dalším roce nebolely 
nohy. Sekera se potom nechávala pod stolem.

• Podle norské legendy na Štědrý večer vycházejí zlé 
čarodějnice a hledají košťata, na kterých by se proletěly. 
Proto musí být všechna košťata v domě pečlivě schovaná. 
Muži zase střílejí z brokovnice, aby zahnali zlé duchy.

• V Americe v rodinách, kde není k dispozici krb, 
teoreticky nemá Santa kudy vlézt do domu, a tak 
jedna newyorská televizní stanice celé Vánoce vysílá 
v televizi 24 hodin denně záběr na oheň v krbu. Tato 
televizní tradice už tu je od roku 1966 a děti se tak 
mohou těšit z dárků, i když jejich dům původně 
neoplýval vhodnou přístupovou cestou pro Santu.

• Pavučiny a pavouky, ty bychom na stromečku 
nejspíš najít nechtěli. No a vidíte, na Ukrajině se 
stromky zdobí umělými pavučinami a pavoučky. Najít 
na Štědrý den ráno pavouka je považováno za velké 
štěstí, a tak někteří lidé dokonce úmyslně vypouštějí 
několik dní před Štědrým dnem na stromek živé 
pavouky, aby tam vybudovali pavučiny skutečné.

• V Argentině slaví Vánoce 6. ledna (což je zde 
období léta). Dárky jim naděluje kůň Magi a to do 
vyčištěných bot, které si děti připravují večer před 
štědrým dnem pod stromeček, nebo vedle postele.

• Čínské obdobě Santa Clause se říká Sengtan 
Laozen nebo Dun Che Lao Ren. Vánoce ale jako 
takové se zde neslaví. Číňané slaví až Nový rok který 
připadá na datum mezi 21. lednem až 21. únorem.
 
• 24. prosinec není vůbec den narození Ježíše Krista. 
Historikové se rozcházejí, někteří tvrdí, že to bylo 20. 
dubna, 20. května, nebo dokonce 7. září. Každopádně 
v období 24. a 25. prosince se slavily pohanské 
svátky, při kterých lidé uctívali Slunce. Slavení Vánoc 
na toto datum byla obrana církve proti pohanům. 

KULTURNÍ	VÁNOČNÍ	OKÉNKO
Text:	Kateřina	Radová
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Vánoce mají plno kouzel. Někde se objevuje 
zlaté prasátko a někde zase vánoční duchové.

Píše se rok 1840 a Ebenezer Scroog (Patrick 
Stewart), majitel firmy a velký šetřílek na Štědrý 
večer dodělává účty a svého chudého písaře po 
dlouhém přemlouvání pouští dříve domů na večer 
za rodinou. Sám pak odchází do prázdného bytu, 
ve kterémsi sní zeleninovou polévku a sám tráví 
tento svátek v tichu a chladu nevytopené místnosti. 
Toto každoroční trávení vánočních svátků však 
přeruší řetězy chrastící duch jeho bývalého 
obchodního partnera, kterého před lety pohřbil.
 
Od něj se dozví, jaký odporný osud jej čeká, pokud 
bude žít tímto škudlilským životem dál: věčné 
trápení a nebude moci naplnit svůj posmrtný cíl, 
dělání radosti a pomáhání slabým. Ebenezer jej 
však odpálkuje. Naštěstí oddaný přítel se nevzdává a 
posílá k němu duch Vánoc, ducha Vánoc minulých, 
současných a budoucích. Tito duchové jej provádí 
jeho celým životem, ukazují mu, jak jej jeho sestra 
zachránila z dětského domova, do kterého jej 
poslal otec po smrti jeho matky, jak jej měli lidé 
rádi a jak mile se k němu jeho okolí často chovalo. 

Dokonce jej zavedou do domu jeho písaře, který 
Ebenezera má i přes odporné chování rád a váží si jej, 
dokonce se jej zastává před svou ženou. Nakonec jej 
zavedou do domu, kde se baví několik chudáků o právě 
zemřelém muži, kterému rozebrali majetek. Scroog se 
diví, proč o mrtvém mluví tak škaredě, vždyť by se o 
mrtvých mělo mluvit v dobrém. Jako odpověď jej duch 
oblečený v černém se zahaleným obličejem zavede k 
hrobu dotyčného, kde může číst: Ebenezer Scroog. 
Šokem probuzený z ošklivého snu mění své pojetí 
života a jde se omluvit svým příbuzným za své 
chování. Tento proměněný člověk po dlouhé 
době rozjasní svou tvář a své nahromaděné 
bohatství používá na rozveselení svého okolí. 

Vánoční koleda byla natočena na motivy Charlese 
Dickense a s Patrickem Stewartem v hlavní roli, 
dostala v roce 1999 dokonalý nádech krásou 
oplývající pohádky pro starší i mladší se sice 
předpokládatelným, ale i přes to nádherným koncem.

Jeden z nejlepších Vánočních filmů, které jsem kdy 
viděl (ČSFD - 80%). Perfektní herní schopnosti 
Patricka Stewarta a um Davida Hugha Jonese 
posunuly výbornou knížku ve výborný film. Film 
vyšel v době, kdy český dabing končil éru dobrého 
dabingu, takže na dojmu neubere ani česká verze. 
Na podobné téma byl natočen i film Vánoční koleda 
pana Karrola, který s původní knihou sdílel opravdu 
jen existenci vánočních duchů, ale jinak z filmu udělal 
frašku. Ale rozhodně stojí za to se podívat na animovaný 
film (ve 3D) Vánoční koleda z roku 2009, který se věrně 
drží o deset let starší předlohy, kterou tady glorifikuji. 
Vřele doporučuji ke krásné Vánoční atmosféře.

FILMY, SERIÁLY,
FANDOM
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VÁNOČNÍ	KOLEDA	(1999)
Text:	Jakub	Fridrich



08

Většině lidí to připadá povědomé. Snad v televizi to někdy 
viděli. Poznají, že to není ani fotbal, ani hokej. A není to 
dokonce ani ragby (jak si myslí). Je to americký fotbal. 

Historicky opravdu tento sport pochází z fotbalu, 
když jednoho Angličana v 19. stol už nebavilo 
kopat do míče, tak ho vzal a přeběhl s ním hřiště. 
Vzniklo ragby, které se dále rozšířilo po světě. 
Na univerzitách ve Spojených státech si Američané 
předělali pravidla a změnili název sportu.

Od těch dob je americký fotbal (v USA nazýván 
„footbal“) tou největší tradicí této země. Patří 
sem mnohem více, než baseball, nebo basketball. 
Národní fotbalová liga (NFL) drží pevně první místo 
v oblíbenosti a na druhém místě se nachází tzv. 
college footbal – což je univerzitní fotbal. Fotbal se 
zde dá opravdu považovat za jistý druh náboženství. 
Lidi provází celý život. Zápasy hrají už 8 leté děti, 
podporované členy rodiny. Na střední škole to začíná 
být „to pravé“. Hraje se nejen za školu, ale většinou 
i za celé město. Středoškolské hvězdy dostanou 
stipendia na univerzity/ college. Zdejší zápasy jsou 
propracované do nejmenších detailů. Hráči trénují 
celý rok a říká se, že je mnohdy zápas rozhodnut 
ještě před začátkem – přípravou. Stadiony už plní 
30.000- 100.000 diváků (největší Michigan Stadium 
109. 901 míst). Odtud se každý hráč snaží dostat k 
„profíkům“, přes NFL Draft – kde si profesionální týmy 
vybírají nováčky. Těm nejlepším, může být nabídnuta 
smlouva př. na 6 let, během kterých si vydělají 50 
milionů dolarů + získají nějaký ten milion rovnou 
+ odměny za výkony v zápase. Tady už jde hlavně o 
show, která vydělává peníze. Největší událostí bývá 
SUPER BOWL, letos 46. finále ligy. Favoritem jsou 
zatím neporaženi obhájci titulu Green Bay Packers.

V České republice máme s fotbalem (normálmu 
fotbalu říkáme kopaná) co dočinění zhruba 20 let. 
Tehdy vznikly první dva pražské týmy (Panthers a 
Lions) a zanedlouho se k nim přidalo Brno Alligators. 
Momentálně českou ligu hraje 11 týmů, rozdělených 
do dvou skupin (11 proti 11 a 7 proti 7). Dlouhodobě 
nejlepším týmem jsou již zmiňovaní Panthers, hrající 
i rakouskou a evropskou ligu. Finále ovšem prohráli 

31:32 s týmem Prague Black Hawks, jenž má také pár 
amerických hráčů ve svých řadách. Existuje i juniorská 
liga, které se letos zúčastnily pouze 4 týmy (Brněnský 
tým ne). Motivací může být i možnost reprezentovat ČR. 
  
Fotbal funguje na úplně jiných principech než 
ostatní sporty. Tým tvoří nejlépe až 50 hráčů, 
rozdělených do určitých pozic v útoku a obraně. 
Hraje se zde na „rozehrávky“ (downy). Každý tým 
má 4 pokusy- rozehrávky, aby se dostal o 10 yardů 
dál (1 yard= 0,914m) k „prvnímu downu“ a tím získal 
další downy, až k „endzoně“ kde skoruje „touchdown“ 
za 6 bodů. Ten se potvrzuje kopem mezi branku 
(ve tvaru Y/H) za 1 bod. Nepodaří-li se posunout 
týmu během 3 downů o 10 yardů dál na 4. down,  
raději volí odkop míče a tím ho předává soupeři. 
Místo rozehrávky se určí, kde je hráč s míčem složen.

Do výstroje patří chrániče ramen, přilba s „face 
maskou“.Dále kalhoty s vycpávkami stehen, 
kolen, boků a kostrče. Hráč si může přikoupit 
chrániče loktů, či rukavice. Povinností je i 
chránič zubů. Celková výstroj se pohybuje kolem 
8 tisíc Kč, z čehož je nejdražší helma – 4000 Kč.
 
Závěrem o mně. Osobně jsem se fotbalu věnoval 5 let, 
z toho jsem hrál jenom 3 roky.  Na prvním soustředění 
mi bylo 13 let. A to v týmu byli i  18ti – 19ti letí hráči, 
kteří měli i těch 100kg, nebo 190cm a dobrou fyzickou 
kondici. Po letošní sezoně jsem se rozhodl s fotbalem 
skončit, když jsme nenastoupili do ligy a úroveň 
juniorky s novým trenérem trochu klesla. A chci se 
více věnovat studiu a následně se dostat na MU :)

SPORT
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NEŘÍKEJ		TOMU		RAGBY!
Text:	Jaroslav	Rybář,	Foto:	internet

12-2011SALAMANDR



Salamandr – časopis studentů Gymnázia T. G. Masaryka, Hustopeče
Ročník VII/ 2
Vychází 21. 12. 2011

Redakční rada: Bádr R., Fridrich J., Jakubčíková I., Jevická B.,  Machová T., Neveselý V., Potměšilová H., 
Radová K., Rybář J., Studená E., Troubilová Z.
Korektury: Hana Potměšilová
Titulní strana: Jakub Šabata
Grafická úprava: Jakub Šabata

Online verze na www.gymhust.cz


