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Ahoj, kamarádi!
Zaþala zima, všichni se už tČšíme na nadcházející
Vánoce, pĜesto si v tomto þísle ještČ mĤžeme
zavzpomínat na sluneþné dny nČkolika fotkami z
Ĝíjnového Babího léta.
Veselé Vánoce, šĢastný nový rok a pĜíjemnou zábavu pĜi
þtení Vám pĜeje
-mak-

Proþ je 17. listopad tak významný?
Všechno zaþalo 28. Ĝíjna 1939, kdy se ýeši
vzbouĜili proti nČmecké nadvládČ, po Praze byly
masové demonstrace, bČhem kterých
Smrt
byl zabit student lékaĜství Jan Opletal.
studenta
lékaĜství PĜi jeho pohĜbu studenti zaþali
NČmcĤm nadávat a ti hned mysleli, že
jde o ozbrojený puþ a prohledali všechny školy.
PohĜeb Jana Opletala
Když jim ani to nestaþilo, zavĜeli 17. listopadu
všechny vysoké školy, 9 nejvzpurnČjších studentĤ popravili a ostatní odvezli do
koncentráku Sachsenhausen, kde jich zemĜelo dalších tĜicet pČt. O padesát let
pozdČji, 17. listopadu 1989, studenti svolali
shromáždČní na pĜipomínku této události. Vládnoucí
komunisté se báli tuto akci zakázat, protože šlo o
pĜipomenutí odporu proti nacistĤm, ale zároveĖ chtČli
dát jasnČ najevo, že odpor proti Brutální zákrok
komunismu si nenechají líbit.
komunistické
Policisté na Národní tĜídČ
Proto dostali policisté povel
policie
k ostrému zakroþení. Mnozí, i nČkteĜí komunisté, byli
pohoršeni zpĤsobem zásahu strážcĤ zákona a lidé se zaþali spontánnČ
shromažćovat v ulicích. Poté probČhlo nČkolik dalších demonstrací, na kterých
bylo stále více a více lidí. Nakonec komunisté odstoupili dobrovolnČ a byly
vypsány svobodné volby.
-daš-
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Výluka v NHL a nejlepší hráþi svČta v EvropČ
Když 15. záĜí vypršela platnost kolektivní smlouvy a vedení National Hockey
League oznámilo, že nebudou otevĜeny pĜípravné kempy, vypukla v nejslavnČjší
soutČži avizovaná výluka. ěada hráþĤ nemínila zĤstat v neþinnosti a už s pĜedstihem
pĜemýšlela o možnostech, jak pĜípadné dlouhé pĜestávky využít. NČkteĜí z nich zaþali
uvažovat o angažmá v evropských soutČžích, další plánovali hrát v nižších zámoĜských
ligách. Obnovenou premiéru pĜipravuje soutČž pod hlaviþkou znovu oživené World
Hockey Association. Jiní se v pĜípadČ výluky chystali zaujmout zámoĜské diváky v
nové soutČži nazvané The Original Stars Hockey League (OSHL).
ěešení sporu se v tuto chvíli zdá být v nedohlednu a sezóna nejprestižnČjší
hokejové soutČže svČta mĤže skonþit dĜíve než vĤbec zaþne.
Vliv událostí v NHL je nejmarkantnČji vidČt na pĜestupu hokejistĤ ze zámoĜí na
starý kontinent. TémČĜ ve všech významných evropských hokejových soutČžích získali
þerstvé posily, což je pro fanoušky jistČ vítané zpestĜení v úvodu sezóny, neboĢ se jim
naskýtá podívaná, jaká by za normálních okolností nebyla možná. A nejedná se
zdaleka pouze o hokejisty vracející se do soutČží, z nichž vzešli. O pĜekvapení nebyla
nouze, proto nabízíme aktualizovaný pĜehled.
Na seznamu jsou pouze hokejisté, kteĜí jsou v NHL pod smlouvu s nČkterým
klubem. Desítky dalších, kteĜí se v þervenci stali volnými agenty, podepsaly v EvropČ
kontrakty na celou sezónu. Hráþi zapsaní kurzívou už v klubu nepĤsobí.

Tým
ý.BudČjovice (1.liga)
ý.BudČjovice (1.liga)
ý.BudČjovice (1.liga)
Karlovy Vary
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Liberec
Liberec
Liberec
Liberec
Liberec
Litvínov
Litvínov
Litvínov
Litvínov
Ml.Boleslav (1.liga)

Jméno
Radek Martínek
Václav Prospal
Radek DvoĜák
Milan Kraft
Jan Hrdina
Ivan Huml
František Kaberle
Tomáš Kaberle
Jaromír Jágr
JiĜí Fischer
Aleš Kotalík
Radim Vrbata
Václav Nedorost
Jaroslav Modrý
Tomáš KĤrka
Martin Ruþinský
Martin Škoula
JiĜí Šlégr
Radim Vrbata
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NHL
N.Y. Islanders
Anaheim
Edmonton
Pittsburgh
New Jersey
Boston
Atlanta
Toronto
N.Y. Rangers
Detroit
Buffalo
Carolina
Florida
Atlanta
Carolina
Vancouver
Anaheim
Boston
Carolina

Národnost
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE

Olomouc (1.liga)
Olomouc (1.liga)
Pardubice
Pardubice
Pardubice
PlzeĖ
PlzeĖ
PlzeĖ
PlzeĖ
Slavia Praha
Slavia Praha
Slavia Praha
Slavia Praha
Sparta Praha
Sparta Praha
Sparta Praha
Sparta Praha
Sparta Praha
TĜinec
TĜinec
TĜinec
TĜinec
Vítkovice
Vítkovice
Vítkovice
Vítkovice
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Zlín
Zlín
Zlín
Znojemští Orli
Znojemští Orli
Znojemští Orli
Znojemští Orli

Jaroslav Svoboda
Pavel Brendl
Jan Bulis
Milan Hejduk
Aleš Hemský
Martin Cibák
Martin Straka
Jaroslav Špaþek
Milan Kraft
Žigmund Pálffy
Josef Stümpel
Josef Vašíþek
Tomáš Klouþek
Jan Hlaváþ
Karel PilaĜ
David Výborný
Josef Melichar
Petr NedvČd
Michael Rozsíval
Radek Bonk
Pavel Brendl
Branislav Mezei
Martin Prusek
Marek Malík
Pavel Kubina
Václav Varaća
Rostislav Klesla
Roman ýechmánek
Branko Radivojeviþ
Radovan Somík
Martin Erat
Roman Hamrlík
Petr ýajánek
Patrik Eliáš
Martin Havlát
Karel RachĤnek
Tomáš Vokoun

Carolina
Carolina
Montreal
Colorado
Edmonton
Tampa Bay
Los Angeles
Columbus
Pittsburgh
Los Angeles
Los Angeles
Carolina
Atlanta
N.Y. Rangers
Toronto
Columbus
Pittsburgh
Edmonton
Pittsburgh
Montreal
Carolina
Florida
Ottawa
Vancouver
Tampa Bay
Ottawa
Columbus
Los Angeles
Philadelphia
Philadelphia
Nashville
N.Y. Islanders
St. Louis
New Jersey
Ottawa
N.Y. Rangers
Nashville

CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
SVK
CZE
CZE
CZE
SVK
SVK
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
SVK
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
SVK
SVK
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
-vok-
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Svatý Mikuláš
Už se to zase blíží... svatý Mikuláš. DĤstojný pán v biskupském rouchu
s berlou v ruce a v doprovodu andČla a þerta. AndČl pĜedstavuje symbol dobra a
þert naopak zla. Každý rok 5. prosince nás navštČvuje. Obþas nás trochu pokárá,
ale vČtšinou pĜinese nČco dobrého na zub. A hlavnČ, Mikuláš je znamení, že už
za tĜi týdny budou Vánoce!!!
Ale kdo to vlastnČ byl? A proþ nás navštČvuje a nosí nám sladkosti? Ke
svatému Mikuláši se váže spoustu legend, z nichž ta nejznámČjší vysvČtluje,
proþ nás obdarovává zrovna on.
Žil byl jeden šlechtic a ten mČl tĜi dcery. Stala se mu ale
hrozná vČc: nepĜízní osudu pĜišel o všechen svĤj majetek.
Dcery se chtČly vdát, ale nemČly žádné vČno. Jejich otec zaþal
uvažovat o tom, že je dá do nevČstince, aby
NejdĜív vydČlaly nČjaký ten peníz. Když se to dozvČdČl
rozdával Mikuláš, vzal hroudu zlata a potají ji v noci
zlato
vhodil do pokoje, kde spaly dcery. To udČlal
ještČ dvČ další noci a šlechtic mohl vystrojit svým dcerám
svatbu. Mikuláš chtČl svĤj þin utajit, ale celé mČsto se to
nakonec dozvČdČlo a všichni ho chválili. A protože byl velmi
skromný, rozhodl se odejít z mČsta.
Mikuláš byl za svĤj þin odmČnČn: v tu dobu hledaly ve mČstČ Myra tamní
biskupové kandidáta na biskupský stolec. NevČdČli si rady. V noci se
nejstaršímu biskupovi zjevil andČl a Ĝekl mu, že ten, kdo ráno první vstoupí do
chrámu, bude vyvolený pro biskupský úĜad. ýirou náhodou toho rána pĜiplul do
Myry Mikuláš a jeho první cesta vedla do kostela. Tam na
nČj þekal staĜec v biskupském rouchu a jmenoval ho
biskupem Myry. Mikuláš nejdĜíve nechtČl úĜad pĜijmout
(necítil se hoden), ale nakonec svolil.
Mikuláš pak vykonal ještČ spoustu dobrých skutkĤ a
zázrakĤ. Jedna legenda napĜíklad vypráví
Brutální
o tom, že v dobČ velikého hladu se
Mikuláš ubytoval u hostinského, který hostinský
podĜezal tĜi hochy a naložil jejich maso do soli, aby mČl co
dávat svým hostĤm. Mikuláš všechny tĜi hochy vzkĜísil.
Mikuláš zemĜel kolem roku 350 v MyĜe a jeho ostatky
byly pĜevezeny do mČsta Bari v jižní Itálii.
Tradice kolem Mikuláše je velmi výrazná a to nejen u nás.
VždyĢ americký Santa Claus nebo francouzský Noel je
taky vlastnČ Mikuláš.
A tak doufám, že se na toho letošního Mikuláše tČšíte a že vám nadČlí
nČco dobrého. Jen jestli jste byli dost hodní… :o)
-bČt4

V minulém þísle jste se mohli dozvČdČt, co znamenají nejznámČjší jména
od písmene A. V tomto þísle si mĤžete pĜeþíst legendy o svatých, kteĜí tato
jména nosili. Legenda latinsky znamená „to, co se má þíst“, je to literární útvar,
který popisuje život a skutky svČtce, a který býval pĜedþítán pĜi bohoslužbách o
jeho svátku. Obvykle bývá zdĤrazĖována svČtcova muþednická smrt a zázraky.
Legendy popisují skuteþné historicky doložitelné události, ale stylem blížícím
se pohádkám. Pokud se nČkdy dostanete do nČjakého kostela, uvidíte tam
spoustu soch a obrazĤ svČtcĤ, které mĤžete rozeznat podle atributĤ a jiných
znakĤ, které jsou zde pĜipojeny vždy na konci textu.
První muþedníci a postavy z raných dob kĜesĢanství
Anežka ěímská (< asi 304) = þistá, neposkvrnČná, ctnostná
Za panování císaĜe Konstantina žila v ěímČ krásná mladiþká dívka
jménem Anežka. Její spanilost vzbudila lásku v synovi prefekta. Požádal ji o
ruku a sliboval jí nesmírné bohatství, stane-li se jeho ženou.
„Odejdi ode mne,“ Ĝekla mu, „mám už jiného milého, který
je mnohem vzácnČjší a rodem dĤstojnČjší než ty. AndČlé mu
slouží a jeho krásu obdivuje slunce a mČsíc. Jeho láska je sama
þistota a svatost.“
Když to mladík uslyšel, ze zklamané lásky onemocnČl.
Jeho otec zaþal pátrat, kdo je oním skvČlým ženichem jeho
vyvolené, a Anežka se tím nikterak netajila: ten jemuž se navždy
zaslíbila, je Ježíš Kristus. Prefekt na ni naléhal lichotkami i
hrozbami, aby se své víry zĜekla, ale ona zĤstala neoblomná. Dal jí tedy na
vybranou: chce-li zĤstat pannou, musí se zasvČtit bohyni VestČ, jinak ji dá
odvést do nevČstince. Když Anežka odmítla obČtovat pohanské bohyni, poruþil
aby ji svlékli a vedli nahou ulicemi. Jakmile ji však pochopové zbavili šatĤ, její
zlaté vlasy narostly zázrakem do takové délky, že ji celou zahalily jako plášĢ.
Když pak vstoupila do domu hanby, rozzáĜil se jasným svČtlem a andČl jí podal
bČloskvoucí roucho. Všichni, kdo to spatĜili, padli na kolena a vzdávali úctu
zázraþnému svČtlu. PrefektĤv syn však zatoužil po pomstČ a
Vstup do
vydal se do nevČstince, aby násilím dosáhl toho, co mu dívka
záĜe ho
odepĜela. Vrhl se k Anežce a chtČl ji obejmout, sotva však
zabil
vstoupil do záĜe, která ji obklopovala, padl mrtev k zemi. Na
prosbu jeho zoufalého otce se však Anežka nad jeho tČlem pomodlila a on opČt
procitl, chválil Boha a veĜejnČ se pĜihlásil k víĜe KristovČ.
Pohanští knČží zaþali proti Anežce štvát a obviĖovali ji z þarodČjnictví.
MČla být upálena na hranici, plameny jí však neublížily. Kat jí proto probodl
hrdlo meþem. KĜesĢané ji s velkým náĜkem pohĜbili, a když poté bdČli u jejího
hrobu, spatĜili zástup skvČle odČných panen, v jejichž þele kráþela s bČlostným
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beránkem po boku. Vyzvala je, aby pro ni netruchlili, ale radovali se, protože
ona nyní žije v pĜíbytku svČtla.
Anežka je obvykle zpodobována jako mladá dívka s dlouhými vlasy a
s beránkem u nohou þi na ruce. V barokním malíĜství se objevují výjevy její
muþednické smrti, ale vČtšinou ji nacházíme jako jednu ze skupiny panen
muþednic.
Apolena (< 249) = náležející (zasvČcená) bohu Apollonovi, svČtlodárná
Za vlády císaĜe Decia došlo v Alexandrii ke krutému pronásledování
kĜesĢanĤ. Protože odmítali obČtovat modlám, byli biþováni, smýkáni v ĜetČzech
ulicemi a nČkteĜí byli oslepeni a vyhnáni z mČsta.
V té dobČ žila v Alexandrii kĜesĢanka Apolena, žena
již nemladá, která se v útlém mládí zaslíbila Bohu a uchovala
si panenství. Když zbČsilý dav pohanĤ zaþal drancovat
kĜesĢanská obydlí, padla jim do rukou a byla pĜivleþena pĜed
soudce. Ten ji poruþil muþit, aby ji pĜinutil odĜíci se víry.
Pochopové ji spoutali a velkými kováĜskými
Sama
kleštČmi jí surovČ trhali jeden zub po
skoþila do druhém. Apolena však nenaĜíkala, jen se
plamenĤ
v duchu modlila a pak zkrvavenými ústy
opakovala, že vČĜí v jediného Boha a nezĜekne se ho ani po
dobrém, ani po zlém. Nato ji pĜivedli k hoĜící hranici a
hrozili, že ji uvrhnou do ohnČ. Ona se však usmála na své katy, vytrhla se jim a
sama se vrhla do plamenĤ, které ji v mžiku strávily.
I když podle legendy mČla být již v letech, je Apolena obvykle
zobrazována jako mladá žena. V ruce drží kleštČ s vytrženým zubem. Objevuje
se i scéna jejího muþení. Apolena byla považována za patronku dentistĤ a lidé ji
vzývali pĜi bolestech zubĤ.
Církevní otcové a zakladatelé ĜádĤ
Ambrož (339 - 397) = nesmrtelný, božský (ambrózie = božský pokrm)
Vypráví se, že když jednou synáþek Ĝímského prefekta v Trevíru klidnČ
spal ve své kolébce, pĜilétl roj vþel a usadil se na jeho tváĜi a ústech. Pak se opČt
vznesl vysoko do vzduchu, aniž by chlapci ublížil. Otec si tuto pĜíhodu vyložil
jako znamení, že se jeho syn stane významným mužem. A to se skuteþnČ
vyplnilo.
Když Ambrož vyrostl a vzdČlal se v písmu i vČdách, vstoupil do služeb
Ĝímského císaĜe jako úĜedník. Zakrátko byl vyslán, aby spravoval provincie
Ligurii a Emilii. Jeho sídlem se stalo mČsto Milán. Protože si poþínal rozvážnČ a
spravedlivČ, získal si sympatie všeho lidu.
6

Když roku 374 zemĜel milánský biskup, nemohli se lidé dlouho
dohodnout, koho zvolit za jeho nástupce. Náhle se z davu ozval hlas, který
Biskupem navrhl jako kandidáta Ambrože. Všichni
nadšenČ souhlasili, Ambrož se však
proti své zdráhal úĜad pĜijmout. VždyĢ nebyl ani
vĤli
knČzem! Pokusil se dokonce o útČk, aby
výsledek volby zmaĜil, lidé ho však dostihli a pĜinutili
k návratu. Teprve, když ho zaþali pĜemlouvat i biskupové
z ostatních mČst a dokonce sám císaĜ, souhlasil, že se
úĜadu ujme.
Zaþal se ihned dĤkladnČ pĜipravovat na své
poslaní. Studoval svaté knihy i spisy významných
biskupĤ, peþlivČ promýšlel svá kázání a dbal o jednotu
církve. ýasto a výmluvnČ hovoĜil o svatých muþednících a chválil panenství tak
pĤsobivými slovy, že zdaleka pĜicházeli mladé dívky, aby
Poslouchal ho své panenství zasvČtily Bohu. Bylo-li toho zapotĜebí,
i císaĜ
dovedl však být i pĜísný. Odmítl žádost císaĜovy matky,
aby jeden z milánských kostelĤ vydal kacíĜĤm, a nebál se pokárat samotného
císaĜe. Když dal císaĜ krutČ potrestat obyvatele SolunČ, kteĜí se proti nČmu
provinili, zakázal mu Ambrož vstoupit do kostela dĜíve, než veĜejným pokáním
smyje prolitou krev. A císaĜ, který si biskupa velmi vážil, se pokornČ podrobil.
Ambrož se také vČnoval dalšímu šíĜení kĜesĢanství a sám vyuþoval ty, kdo
se chtČli dát pokĜtít. Když po více než dvaceti letech pĤsobení na biskupském
stolci zemĜel, doprovázel ho ke hrobu celý Milán. Od tČch þasĤ se nazývá
chrám, v nČmž byl pohĜben, ambroziánskou bazilikou.
Ambrož je zobrazován jako biskup, u nohou mívá vþelí úl. NČkdy drží biþ
s tĜemi uzlíky, symbolizující NejsvČtČjší Trojici, popĜípadČ jím bije ariány
(bludaĜe). Objevuje se i ve scénČ kĜtu sv. Augustina.
MARY

Pendolino
18. listopadu byl vytvoĜen nový þeský železniþní rychlostní rekord –
vysokorychlostní jednotka Pendolino (to
Kyvadélko znamená Kyvadélko), vzdálená
pĜíbuzná francouzských TGV
pĜekonalo þi nČmeckých ICE, na naše
rekord
pomČry nevídanou rychlostí
237 km/h pĜekonala více než tĜicet let starý
rekord (219 km/h).
Od zahájení platnosti nového jízdního Ĝádu
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12. prosince bychom se s nimi mohli (koneþnČ!) setkat v pravidelném provozu, a
sice na trase Berlín - Praha - VídeĖ.
O nákupu Pendolin se uvažovalo již dlouhou dobu, nejpozdČji od roku
1997. Ale protože šedivá je teorie a zelený strom života, muselo ZpoždČní
ještČ mnoho vody ve VltavČ
pĜes
uplynout, než k nČmu došlo.
šest let
Nakonec
odjelo
Pendolino z Itálie až 16.6. 2003. PĜes
Rakousko jelo z bezpeþnostních dĤvodĤ
rychlostí 60 km/h, proto se na þeském území
objevilo až 18.6.2003, na hranicích Prahy se
ukázalo po tĜetí ráno dne 19.6.2003 a pĜes
hlavní nádraží projelo smČrem na odstavné
nádraží Jih ve 4:05.
V úterý 24.6. 2003 bylo Pendolino oficiálnČ pĜedstaveno veĜejnosti a týž
den odjela jednotka z hlavního nádraží rovnou
na zkušební okruh do Cerhenic, kde zaþaly
zkoušky.
Dne 12.7. 2004 se jednotka oznaþená
správnČ 680.001 vrátila do Prahy. JeštČ téhož
dne byly zahájeny zkoušky na trati Praha DČþín, která byla svou kĜivolakostí vhodná pro
testování naklápČní v zatáþkách (odtud i název
vlaku).
Po nČkolika dnech se Pendolino
pĜesunulo na traĢ ýeská TĜebová – Brno, ale
nejzajímavČjší þást zkoušek se odehrávala
mezi stanicemi BĜeclav – Hrušovany u Brna.
Zde se právČ konaly rychlostní zkoušky, pĜi
kterých souprava dosáhla rychlosti 237 km/h.
Tento rekord nebude TČšme se
zĜejmČ hned tak pĜekonán.
na rok
PĜíští pĜekonání se pĜedpo2009
kládá na rok 2009, kdy by jednotka Ĝady 680 mČla jet 253 km/h v
rámci zkoušek pro povolení pro provoz s cestujícími rychlostí 230 km/h
(testovací rychlost je vždy povinnČ vČtší než rychlost plánovaná do bČžného
provozu, aby bylo možno zaruþit úplnČ bezpeþí cestujících).
-makV þlánku byly využity informace a fotografie získané z www.zelpage.cz.
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Jméno: Patrik Benda
PĜezdívka: Palþík
Datum narození: 2. 8. 1974
Záliby: knížky, filmy, Psí vojáci, pivo, volejbal
K: Ahoj Patriku, tak co, jak se ti daĢí?
P: Tďžko Ģíct. Nicménď koukám-li se na Tebe, tak zle na tom ještď nejsem.
K: Na táboĢe jsi byl trochu aktivní – všichni si mysleli, že Thomas
Halfcrab bude Tomáš Pulkrábek, ale byl jsi to ty. Jak to?
P: Jak „trochu“ aktivní? Snad docela dost, ne? Zkus si
nďkdy pĢežít vlastní pohĢeb (a nabodnutí na meĀ pĢi
zkoušce)! Zkus si nďkdy pĢežít... Ale ne, to sem
nebudu tahat.
Ale k Tvé otázce: dozvďdďl jsem se to taky na poslední
chvíli, kdy Viktorovi vybouchl Tomáš. Byl jsem dost
vhodný kandidát, neboĨ jsem v podstatď stejnď
vysoký jako Tomáš, a že mám vďtší svaly, to se skrylo
pod mnišským hábitem, který mi doma z prostďradla spíchla žena.
K: Prázdniny skonĀily a zaĀala škola, práce. Štve tď to?
Chtďl bys ještď prázdniny?
P: Tak my staĢí, unavení psi nemáme prázdniny, ale
dovolenou... Konec léta mď štve úplnď pĢíšernď,
nesnáším zimu (sníh bych nejradši rozšlapal!) a
podzim je jenom taková pĢípravka na ni. Už se tďším
Ve SvojšínČ jako
domorodý
náþelník
na jaro. V létď už zase bývám smutný, že mi to utíká.
K: 11. listopadu mďl PinĊa svátek. Sešla se celá vaše rodina, abyste to
oslavili?
P: Plánuje se nďjaká pozdďjší spoleĀná oslava jeho svátku a narozenin
všech ŠtírĪ v našem pĢíbuzenstvu (a že jich je!). Jinak
s Martinem jsem se spíš náhodou sešel a trochu jsme
to oslavili, znáš to, pár knížek, i nďjaký kolibĢíci byli.
K: Jo, a jak si vlastnď pĢišel k Campamentu?
N
P: PĢes PinĊu a OndĢeje.
Na KomáĜí louce jako
K: 20. listopadu je hra po Praze. ZúĀastníš se jí?
Thomas Halfcrab
P: Ještď nevím, ale spíš ne, budu v té dobď v práci.
Koncem mďsíce mám vždycky frmol.
K: Tak dík za rozhovor a zase nďkdy na vidďnou.
JK
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Jak jsme slíbili v minulém þísle OMPUSE, mĤžete se nyní podívat na
nČkolik fotografií z Babího léta:
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Prodloužený víkend
Vše zaþalo ve stĜedu dne 27. 10. v brzkých odpoledních hodinách.
Cesta tam probíhala velice zábavnČ. ěidiþ však nebyl stejného názoru a
velice jsme ho potČšili, když jsme zaþali vystupovat. Cestu nám ještČ zpestĜoval
Lenþin nový jistý mladík jménem Franta, kterého zaujala zejména Lenka a
její telefon. Dokonce jsme si s ním domluvili schĤzku u
nápadník
trafostanice ve Strážném, ke které nakonec, zajisté k velkému
Frantovu zklamání, nedošlo.
V chalupČ nás již pĜijala roztopená kamna a pĜíjemný pocit venkovského
pohostinství. Vybalili jsme si vČci, trochu si orazili a potom se bavili pĜi kytaĜe a
hráli hry. Menší dČti jsme pak poslali spát, aby se nám nepletly pod nohy pĜi
vaĜení obČda na další den.
Ráno se vstávalo brzy a hned po snídani jsme vyrazili ven hrát hry. Po obČdČ
jsme si krátce odpoþinuli a šli do lesa hrát hru na obránce a útoþníky. To nám
zabralo celé odpoledne, a tak jsme se vraceli až za soumraku. A pak už nastal
obvyklý program: zapálit oheĖ ve všech kamnech, pĜipravit veþeĜi, hrát mafiány,
zpívat táborové písnČ (pĜedevším Letní romanci, Chtít chytit vítr a Vizovice –
favorité tedy stále stejní).
Pátek. Hlavní vzpomínka pĜedþí vše ostatní. Dostali jsme þokoládu a celý den
jsme bČhali po vesnicích. Problém byl v tom, že jsme Pozoruhodné
museli otravovat místní lidi a chtít po nich, aby nám
kšefty ve
þokoládu vymČnili. Bylo to velice zajímavé. Za þokoládu
Strážném
kĜížaly, za kĜížaly starý budík, dál CD, základní deska, od
každého podpis s vČnováním OndĜejovi – ( Pac a pusu, Plchu, Ty sígĜe…), staré
mapy, chladiþ, pĤllitry, nabČraþka. Bylo toho vážnČ hodnČ. Veþer se konalo
vyhodnocení. Každý ze tĜí týmĤ pĜinesl nČco originálního, a proto všichni
dostali nČco za odmČnu. To pozvedlo všem náladu a pustili jsme se do další hry.
V této hĜe zvítČzil MatČj. Hra spoþívala v tom že, jste na sebe museli navléci co
nejvíce obleþení. Potom veþer už bylo pozdČ a dČti šli spát. Ti vČtší ještČ
pĜipravili nČjaké jídlo na další den a taky spČchali do hajan.
V sobotu jsme šli opČt do lesa, kde jsme se dozvČdČli nČco o hĜe na zbytek
prázdnin. BČhem dne jsme odkrývali dávnou minulost tohoto místa a veþer nás
poslali na bojovku. Všichni jsme šli do lesa, cestou nám þetli strašidelný pĜíbČh
a zpČt jsme se vraceli po jednotlivcích. Veþer jsme byli všichni unavení, a tak
jsme se bez vČtšího odporu nechali zahnat do hajan.
V nedČli byla mše, úklid chaty, vzkaz že celé naše snažení pĜišlo vniveþ a
odjezd. Všichni jsme mČli v Praze na nástupišti skoro slzy v oþích, protože jsme
se louþili.
Bylo to vážnČ dojemné a dohodli jsme se že pĜíštČ musíme jet spolu zase.
No a tím to asi skonþilo. Tak ýau
-Ĝep-
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Hra po Praze
20.11.2004

StejnČ jako v pĜedchozích letech, i letos
se uskuteþnila hra po Praze. Protože pĜípravný
tým dospČl k závČru, že tradiþní místo konání oficiální centrum Prahy - je už pro dČti pĜíliš
známé a jen máloco by je mohlo pĜekvapit,
pĜesunula se hra na Vyšehrad.
Zde uvítala Myška ráno v 10:00 pĜesnČ
21 dČtí a rozdČlila je do þtyĜ skupinek, které
vedly ěepa, Veronika, Maruška a BČtka.
Skupinky dostaly seznam míst, která mají
navštívit a seznámit se na nich s
Úkol:
herními
postavami.
Tyto
pĜemoct
Vyšehradský Slavín –
postavy pak dČtem zadávaly hĜbitov,
kde jsou pohĜbeny
dĤchodkyni
rĤzné úkoly a za splnČní tČchto
významné osobnosti
úkolĤ mohly skupinky obdržet þásti tajemné skládanky nebo jeden z
klíþĤ, s jejichž pomocí bylo možno identifikovat falešné þásti
skládanky. Obraz, který mČl být z
jednotlivých þástí sestaven, mČl svĤj pĤvod
v
dobrodružství
prožitého
bČhem
podzimních prázdnin. Úkoly byl opravdu
rozmanité:
hledání
hrobu
Jaroslava
Marvana, luštČní hlavolamĤ, nauþení se
nazpamČĢ legendy o Bruncvíkovi þi
pĜemožení agresivní dĤchodkynČ. Vedle
tČchto postav, které by snad bylo možné
nazvat kladnými, se ale na VyšehradČ
vyskytovaly i jakési pĜízraky, schopné
pouhým dotykem zpĤsobit celé skupince
velkou újmu - odebrání jednoho þi dvou
ýertovy kameny
pĜedmČtĤ (þástí skládanky nebo klíþĤ),
oslepení jednoho z þlenĤ skupinky, zbavení jednoho þlena zdravého
rozumu, takže musel po každém opakovat, co mu kdo Ĝekl, a nebyl
schopen sám vyjádĜit své myšlenky, a podobnČ. SamozĜejmČ, že
skupinky pĜíliš netoužily po setkání s tČmito tvory.
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V poledne se hra asi na hodinu pĜerušila a dČti navštívily dobré duše
bydlící v okolí Vyšehradu (Myška, WykostČjovi atd.), ohĜály se u
jejich domácích krbĤ, pojedly ze svých zásob a nabraly sílu k
odpoledni. Krátce pĜed druhou pak opustily poskytnutá pĜístĜeší a
vydaly se zpČt na Vyšehrad. Zde musely nejprve pĜekonat menší šok
ze skuteþnosti, že dobré postavy se nyní podobají pĜízrakĤm z
dopoledne a nové pĜízraky se naopak podobají postavám,
Jak se
které dopoledne rozdávaly herní pĜedmČty. Ale ještČ
dostat na
mnoho þástí skládanky a klíþĤ chybČlo a mnoho úkolĤ
Vyšehrad?
bylo tĜeba vykonat: zjistit jména faráĜĤ vyšehradského
kostela, dát dohromady spojení mČstskou dopravou na Vyšehrad
(kdopak jim to asi zadal?-) nebo porazit v souboji na stužky
velmistra tohoto umČní.
Po þtvrté hodinČ se skupinky sešly pĜed vchodem do kostela sv. Petra
a Pavla a pokusily se dát dohromady získané kousky skládanky.
Zjistily ale, že jim chybí pĜíliš mnoho þástí, a proto jim dobrá víla
poradila pokusit se získat ty zbývající od
mazaného obchodníka. Obchodník ale
nejevil moc chuti k takové
Velká bitva
výmČnČ, takže se dČti
na
rozhodly pro jednoduché
VyšehradČ
si
zbytek
Ĝešení:
vzít
skládaþky násilím. Jejich protivník si však
pĜivolal na pomoc ohromné množství svých
poskokĤ a památný Vyšehrad se stal
dČjištČm velké bitvy, která jistČ vejde do
dČjin. Nejprve se zdálo, že se zlotĜilému
obchodníkovi podaĜí dČti porazit a zbytek
Bazilika sv. Petra a Pavla
skládaþky prodat nČkomu, kdo by urþitČ
nabídl více penČz, ale pak dČti pĜešly z obrany do útoku a do dvou
minut byl "businessman" krom dČtí jediný živý na bojišti. ZklamanČ
ukázal dČtem svého pohĤnka na kole, který u sebe držel všechno to, co
dČti chtČly, a po krátké honiþce bylo možno koneþnČ dát skládanku
dohromady. Myška pak vyhlásila nejúspČšnČjší skupinku (Veroniþina)
a dČti se pak rozešly do svých domovĤ. To, co dnes zjistily, jistČ
jednoho dne využijí...
-mak-

14

ŠpanČlsko
ŠpanČlsko je království, které se rozkládá v jihozápadní
EvropČ na Pyrenejském poloostrovČ. Je tu teplé podnebí a
zemČ je z nČkolika stran obklopena
moĜem, což z ní dČlá oblíbený cíl
zájezdĤ. Ze španČlské kultury jsou
známé hlavnČ býþí zápasy, které si hlavnČ v nČkterých
oblastech dodneška udržely oblibu, ale také napĜíklad tanec
flamenco nebo rozmanitá španČlská kuchynČ,
typická používáním þesneku a olivového
oleje. ŠpanČlsko je proslulé i svými „fiestas“
(slavnostmi), kdy se celá mČsta pĜevléknou do slavnostního,
všichni zapomenou na všední starosti, vyrazí do ulic a chtČjí se
bavit. Tanþí se a zpívá, dobĜe se jí a pije, poĜádají se nejrĤznČjší
soutČže, pĜedstavení divadelní a hudební, nechybí prĤvody
ulicemi, procesí, slavnostní mše a velkolepé ohĖostroje.
Historie
Historie vznikání dnešního ŠpanČlska patĜí k nejzajímavČjším v EvropČ a
vydala by i na mnohem delší þlánek. Mezi nejstarší dochované památky patĜí
známé malby z jeskynČ Altamira, které jsou asi 15 000 let staré. V prĤbČhu
starovČku a stĜedovČku bylo území ŠpanČlska pod vlivem mnoha rĤzných kultur
a Ĝíší: postupnČ se tu vystĜídali Iberové, Keltové,
ěekové, Kartaginci, ěímané, Gótové a Arabové. Za
vlády ArabĤ dosáhla zemČ velkého rozkvČtu, ve mČstech
mČli napĜíklad pouliþní osvČtlení, kanály, veĜejné školy
nebo nemocnice, což bylo ve stĜedovČku jinak nevídané.
Na severu poloostrova se postupem þasu rozvíjely
kĜesĢanské státy a do roku 1492 pĜešlo celé území pod
jejich vládu. Hlavní z nich byla království Kastilie a
Aragon, jejichž spojením vzniklo ŠpanČlské království.
Ve stejném roce – 1492 – došlo i
k události, která byla dĤležitá pro
Katedrála v Burgosu
celou Evropu: ze ŠpanČlska se vypravil
cestovatel Kryštof Kolumbus na západ pĜes moĜe a objevil
Ameriku. ŠpanČlé toho samozĜejmČ využili a brzy obsadili
mnoho zámoĜských území – od té doby se ve vČtšinČ Jižní a
StĜední Ameriky mluví španČlsky, pĜestože dnes už tam jsou
samostatné státy, jako napĜíklad Mexiko a Argentina.
ŠpanČlsko je dodnes královstvím, pĜestože v roce 1931 byl
král svržen a až do roku 1975 vládl zemi generál Franco. Po jeho smrti ale bylo
království obnoveno. ŠpanČlsko vstoupilo do Evropské unie v roce 1986.
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Rozloha:
Poþet obyvatel:
Hlavní mČsto:
Hlava státu:
ÚĜední jazyky:
MČna:

Základní údaje
504 782 km 2
42 milionĤ
Madrid
král Juan Carlos I.
ŠpanČlština, zþásti baskiþtina, katalánština, galicijština
Euro

Slovníþek: španČlština
þesky
španČlsky
výslovnost
[espaĖa]
España
ŠpanČlsko
Buenos días [buenos dyjas]
Dobrý den
[adyjos]
Adiós
Nashledanou
[ola]
Hola
Ahoj
[por favor]
Por favor
Prosím
[grasijas]
Gracias
DČkuji
-maþ-

Plch velký
Plch velký je vČtší hlodavec – i s ocasem
je dlouhý kolem tĜiceti centimetrĤ. Žije na
vrchovinách v pokud možno
Žije v dubových þi bukových lesích, ale i
lesích v parcích nebo ovocných
zahradách, pĜíbytek si pak hledá obvykle ve stromech, po kterých dokáže velmi
dobĜe lézt.
Pokud je léto, plch ve dne spí a v noci se vypraví lovit drobnČjší živoþichy
(pĜedevším hmyz), sbírat oĜíšky a ovoce. Tím vším se vytrvale živí až do
pĜíchodu zimy, kdy se ve svém doupČti ukládá k zimnímu spánku. Ve dne
Doba,kterou tehdy prospí v kuse (až na malé pĜestávky, kdy se
spí
vzbudí, aby pojedl ze svých zásob rĤzných trvanlivých oĜíškĤ a
semínek, jenž si pĜes léto nashromáždil) se liší podle klimatických podmínek
oblasti, v které žije, pohybuje se kolem sedmi mČsícĤ.
PĜestože je plch nepochybnČ úžasné zvíĜe, nedá se oznaþit za typického
domácího mazlíþka.
-míš-
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Na Vaše dotazy odpovídá -mel-.

)

Mám ve škole povČst strašného šprta, co mám dČlat?
(anonym)

)

Milý anonyme,
máš dvČ možnosti, co dČlat: 1) pĜestat se šprtat, 2) nevšímat si poznámek
svých spolužákĤ s tím, aĢ si strkají nos do svých záležitostí. PĜeji Ti
hodnČ štČstí.

) Nemohu si stále najít známost a velmi mČ to trápí. Proto Vás žádám o
radu. PotĜeboval bych vČdČt, jak k tomu pĜistupovat apod., protože jsem
velmi stydlivý. PĜedem dČkuji za radu.
(DĜevák)

)

Milý DĜeváku,
Ĝeknu Ti to asi takhle, já také nemám žádnou známost a vĤbec mČ to
netrápí! Ale pokud o nČjakou hodnČ stojíš, pak Ti mohu doporuþit napĜ.
služby seznamovacích agentur nebo inzeráty v novinách a þasopisech.
Dále by ses mČl zamyslet nad tím, kde je kámen úrazu. Jelikož TČ
neznám, nemohu vČdČt, jestli se pravidelnČ myješ, þešeš, þistíš si zuby,
voníš se, holíš se, mČníš si spodní prádlo a ponožky apod. To všechno
jsou faktory, na jejichž základČ si ženy vybírají své partnery. A s tou
stydlivostí je to jednoduché, staþí si Ĝíct: „Za to, že ji nČkam pozvu, mi
(snad) hlavu neukousne.“ PĜeji mnoho zdaru a nových známostí.

Vážení þtenáĜi! Vzhledem k tomu, že zdaleka ne všichni mají možnost zaslat
svĤj dotaz e-mailem, existuje nyní i možnost zaslat jej klasickou poštou na
adresu:
KateĜina Pulkrábková – Campamento´99
Sekaninova 28
128 00 Praha 2
(e-mailová adresa poradna.ompuse@seznam.cz zĤstává stále v platnosti)
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zaþátek pĜíbČhu v pĜedchozím þísle
V úĜední místnosti ho posadili ke stolu a nabídli mu cigaretu. RozpaþitČ ji pĜijal
a zaþal ji s nechutí žvýkat.
Bylo jim ho opravdu líto a byli rozhodnuti s ním jednat co nejohleduplnČji.
Sám si to zkazil.
„Jak se jmenujete?“ zeptali se ho mírnČ.
„ýtyĜi - nula,“ Ĝekl mladík.
„No tak to néé!“ rozlítil se nadstrážmistr. „Legrácky si z nás dČlat nebudete!“
Nadstrážmistr byl naneštČstí také slávista a pĜipomínku oné vþera utrpČné
porážky považoval samozĜejmČ za nejvČtší drzost, jakou si þlovČk vĤbec dovede
v takové situaci pĜedstavit. Jaký div, že slávista Koníþek zapomnČl, že má na
sobČ uniformu, pĜiĜítil se k tomu drzounovi, zmáþkl mu rameno a zacloumal
s ním: „SparĢane drzá!“
„ýlovČþe, to bolí!“ vykĜikl Neznámý. Ale obliþej bolestí nezkĜivil.
„A neĜvi nám tu jako pavián!“ zaĜval nadstrážmistr a pustil rameno.
„Pavián! Ano, správnČ!“ Ĝekl mladík radostnČ. Poprvé dal najevo nČjak své city,
poprvé se v jeho hlase cosi zmČnilo. Ale pouze v hlase. Jeho ústa zĤstala
bezvýrazná, bez náznaku úsmČvu.
Nadstrážmistr si zhluboka vydechl a uklidnil se. Už si zase uvČdomil, že je ve
službČ.
„Nech ho,“ domlouval mu už zbyteþnČ strážmistr, „vždyĢ je to jasnej cvok!“
„Cvok,“ Ĝekl Neznámý, „jest hĜebík s oblou hlaviþkou a krátkou nožiþkou.“
Mávli nad ním rukama a zavolali sanitku.
Ta už se neznámému zdála ponČkud pohodlnČjší, protože cestoval vleže.
V psychiatrické léþebnČ ho, samozĜejmČ, vrazili nejdĜív pod sprchu. ěval pĜi
tom zase jako pavián.
Venku už se rozednívalo, když zavedli vysprchovaného mladíka k lékaĜi.
Doktor mu vyšel vstĜíc a hodlal mu podat ruku. Mladý muž ho však pĜedešel:
natáhl pravici, položil ji doktorovi na levé rameno a Ĝekl bezvýraznČ: „Jménem
zákona.“
„No dobrá, dobrá,“ mírnČ Ĝekl lékaĜ. „Posaćte se u nás,“ a ukázal mu na židli.
„Jak se jmenujete?“
„ýtyĜi - nula,“ Ĝekl pĜírĤstek.
Doktor naštČstí nebyl slávista. O kopanou se vĤbec nezajímal. Nic mu to
neĜíkalo.
„Hm,“ zamruþel jenom a ptal se dál: „Jaké máte potíže?“
„Nevím, kde teć jsem, a musím být za tĜi hodiny na stanici Flora. Takové mám
potíže.“
„Aha. Jaké je vaše povolání?“
„Výzkumník.“
„Co zkoumáte?“
„Lidstvo.“
„Aha, hm . . . Kolik je šest krát sedm?“
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„ýtyĜicet dva.“
„DobĜe. Kolik je dvanáct krát tĜicet dva?“
„TĜi sta osmdesát þtyĜi,“ Ĝekl mladík okamžitČ.
Doktor si to musel na papíru pĜepoþítat. „Kolik je vám let?“ ptal se dál.
„TĜicet dva,“ Ĝekl chlapec.
Aha - pĜidává si léta, pomyslel si lékaĜ. VždyĢ mu mĤže být sotva dvacet!
„Odkud jste?“
„Z Pavia.“
„Hm - neznám. To je nČkde v Itálii? Ale mluvíte skvČle þesky! Vy jste ýech?“
„Ne, Pavián.“
Doktor se ušklíbl. Vytáhl cigaretu, zapálil si ji a mocnČ zatáhl. Vyfoukl kouĜ a
mladík mu Ĝekl: „ýlovČþe, proþ zapácháte?“
LékaĜ se dal do smíchu, až se rozkuckal. Mladík se zájmem sledoval doktorĤv
smích.
„Tak vy si tedy myslíte, že jste pavián,“ Ĝekl doktor pobavenČ, když byl zase
mocen slova.
„Jsem,“ Ĝekl mladík.
„A umíte taky Ĝvát jako pavián?“
„Paviáni neĜvou,“ Ĝekl pacient. „Paviány byste vĤbec neslyšel, þlovČþe!“
LékaĜ pokýval hlavou a Ĝekl zĜízenci: „Tohle je velice pozoruhodný pĜípad!
Zavezte ho k profesorovi na kliniku - myslím, že ho to bude zajímat!“
Ve školách už zaþalo vyuþování, když „pavián“ ujíždČl sanitkou na druhý konec
Prahy.
Sanitka ani nehoukala, protože tohle pĜece není žádný akutní pĜípad. ěidiþ však
ze zvyku pĜekraþoval dovolenou rychlost, poþítaje s tím, že sanitku nikdo
nezastaví. Jenže se mýlil. Zastavil ji náklaćák, protože se jí pĜipletl do cesty,
aþkoli mČl dát pĜednost. ěidiþi sanitek jsou ovšem zkušení. Také tenhle to
dokázal zvládnout tak obratnČ, že se vlastnČ nic moc nestalo. Sanitní vĤz to
jenom trošku zmáþklo, takže zadní sklopné dveĜe se otevĜely a nosítka
s pacientem vyjela ven.
Pacient hned vyskoþil a upaloval pryþ. Než se zĜízenec staþil vyhrabat (a odĜít si
pĜitom þelo), pacient se ztratil v davu.
V minutČ byla na místČ nehody dopravní hlídka a pĜijela i jiná sanitka.
ěidiþ vysvČtloval dopravním strážníkĤm nehodu a zĜízenec se zatím motal
v davu þumilĤ a vykĜikoval: „Ztratil se mi pavián! NČkde tady musí být!
Pomozte mi chytit paviána!“
Ti dva z druhé sanitky se po sobČ podívali, kývli a chytli povykujícího zĜízence
každý za jednu paži. „Nechte mČ, vy blázni! MČ se ztratil pavián!“
„No dobĜe, dobĜe,“ chlácholili ho profesionálnČ: „Tak jen klidnČ pojćte, my
vám ošetĜíme tu krvácející ránu a pak se uvidí.“
Naložili ho do té jiné sanitky a odvezli do jiného blázince.
pokraþování pĜíštČ
MARY
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DoplĖovaþka

1: Naše hlavní mČsto
2: PomĤcky rybáĜe
3: Malá Ĝeka
4: Elektrická fyzikální veliþina
5: NápovČda
6: Ohrady
7: ŠpanČlsky Pavel
8: KrálĤv syn
9: Jeden z prstĤ
Tajenka: dopravní prostĜedek
Vtipy

StČžuje si uþeĖ kamarádovi: „Asi budu muset dát výpovČć ze zdravotních
dĤvodĤ.“
„Co blázníš, vždyĢ jsi zdravý jako ryba!“
„Já jo, ale vždycky, když mČ mĤj mistr vidí pĜi práci, dČlá se mu zle...“
U hotelových dveĜí dohoní turista turistu: „Jste ubytovaný v tomhle hotelu?
Nevíte, spí se tu dobĜe?“
„Velmi dobĜe, už pĤl hodiny zvoním a nikdo neotvírá..“
Potkají se dva ježkové. Jeden z nich má obvázanou tlapku.
„Co se ti stalo?“
„Ale... Podrbal jsem se na zádech.“
Mladá žákynČ autoškoly zastavila pĜed kĜižovatkou a vystoupila z auta.
Instruktor žasne: „Co to dČláte?“
„Jdu se podívat za roh, jestli nČco nejede...“
„Michale, Ĝekni proþ osel žere bodláky?“ ptá se uþitel pĜi hodinČ biologie.
„No... asi proto, že je osel!“
Tajenky z þ. 5
hĜebenovka: ěVE JAKO PAVIÁN, Ĝíkaþka: KÁMEN, pĜesmyþka: SPISOVATEL
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