Povyrostli jsme a máme
pro Vás více informací

Vážení čtenáři,
držíte v ruce druhé číslo našeho
občasníku, které - jak Vám titulní
strana napověděla - trochu povyrostlo. Změny se netýkají jen jeho
rozsahu kdy byla přidána jedna
dvoustrana, ale i obsahová část
se dočkala nových příspěvků
a rozšíření. Do budoucna ovšem
očekáváme ještě širší záběr informací. Zapříčinil to také fakt, že
máme nové redaktory a další se
hlásí na e-mail redakce. Proto
v následujíchích číslech očekávám
ještě propracovanější a zajímavější
články než jste mohli číst v prvním

a druhém čísle. Ačkoliv, jsou naši
redaktoři amatéři, tak mě velmi
mile překvapili s jakou vervou
a nadšením se pustili do terénu
a zkusili vytvořit rozhovor se
spolužáky či ředitelem školy, který
se velmi podařil. Také doufám, že
jejich nadšení bude inspirací pro
nové redaktory, kteří se mohou
hlásit na e-mail redakce.
Rádi uvítame Vaše návrhy na
změny či nové nápady.
Nakonec bych chtěl poděkovat
všem, kteří se zasloužili o vydání
a pomohli s tvorbou druhého čísla
našeho občasníku.

Odborná stáž Slovensko 2006 Flash a tvorbou vlastních animací. fotili v terénu a následně diskutovali

Příjemné čtení přeje celá redakce

šéfredaktor

Stalo se . . .
28. 3. - 30. 3. 2007
P ij te se podívat
na pražské Výstavišt
v Holešovicích
a zhlédnout novinky
v polygrafii.
www.reklama-fair.cz

2007
Významná mezinárodní
výstava v tomto roce
na BVV v Brn .

22. 5. - 25. 5. 2007
Koná se již 24. ro ník.
Další informace najdete na
www.bvv.cz/embaxprint

Měsíc leden – odborný seminář
Tento seminář proběhl 30. ledna
na témata:
Prinect Central JDF integration
Logo Tronic profesional
Řídicí systémy Print net
Měsíc únor – návštěva tiskárny Mafra
specializující se na tisk novin
– návštěva firmy Eclipse
specializující se na velkoplošný
nejmodernější sítotisk

Stejně jako loňský rok naše SŠPP
vybrala několik studentů ze
4. ročníku na odbornou stáž na
Slovensku, která se konala od
20. listopadu do 1. prosince 2006.
Po příjezdu jsme byli
vřele přivítáni hlavní
mistrovou Horváthovou a hned ubytováni.
Druhý den nás provedli školou a seznámili
s jejími pravidly. Večer
byla připravena zajímavá přednáška o vesmíru.
Ve středu byla naše
skupina na praktickém
vyučování zaškolena
mistrem Baráthem do
softwaru, zabývajícím
se flashovými animacemi. Tentýž večer jsme se utkali
s místními borci ve volejbalu. Ve
čtvrtek jsme byli na exkurzi
v tiskárně novin PETIT PRESS. Po
návratu do školy nás provedli školním muzeem, kde bylo k vidění
několik historických exponátů
z polygrafické výroby. Odpoledne
jsme při procházce starým městem
navštívili Muzeum hlavního města
Bratislavy.
V pátek jsme pokračovali
s výukou programu Macromedia

– Odborný seminář
Tento seminář proběhl 28. února
na témata:
Základní informace o GS1
Tisk a snímání EAN/UPC, ITF
Čitelnost čárových kódů
kvalita tisku čárových kódů
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Pracovní návštěva Berlína.
Na konci října a začátkem listopadu
jsme se účastnili odborné stáže
v Berlíně. Nebyl to jen ledajaký
výlet, ale opravdu tvrdá práce,
kterou jsme, alespoň myslím,
zvládli dobře. K tomu nám
pomáhali i někteří mistři a učitelé,
sice jen menší měrou, z německé
strany. Měli jsme možnost
nahlédnout do života zcela cizího

Na večer byl zamluven bazén
v nedalekém hotelu Barónka, kde
jsme se za dvě hodiny pořádně
vyřádili!
V sobotu jsme se vydali na
procházku historickým centrem. Šli

jsme do muzea na výstavu labyrintů
a pokračovali směrem na prohlídku
Hradu. Odpoledne byl volný
program.
Nedělní volno jsme strávili
přípravou podkladů pro školní
práci. Večer jsme si vyrazili do
centra na vánoční trhy, kde jsme
vnímali atmosféru Vánoc.
Mezi nejzajímavější dny pobytu
patřilo právě pondělí, jako skupina
jsme se zúčastnili zájezdu do
jediné výrobny ručního papíru na
Slovensku v Senici. Výrobu ručního
papíru si každý z nás také sám
vyzkoušel. Odpoledne jsme strávili
každý podle svého uvážení, tak si
to umíte asi představit. Všichni
jsme to ale ve zdraví přežili.
V úterý jsme pokračovali
v tvorbě webových stránek
a odpoledne jsme s profifotografem
města, a bylo to uchvacující. Myslím, že dnes by se tam každý z nás
alespoň na chvíli vrátil. A teď
k práci. Naším produktem byly
„STREETARTové
noviny“,
formátu A3, v černobílé a magentové barvě. Pokusili jsme se využít
této netradiční kombinace proto,
aby byla taková „free“ a nevšední.
Vybrali jsme si také k tomuto
účelu i méně kvalitní novinový
papír a celková úprava byl jeden

o jednotlivých fotografiích na téma:
Pohyb a dynamičnost. Po večeři se
konal turnaj v šipkách.
Středeční den byl velice rozmanitý a časově náročný. Praktická
výuka byla ukončena dříve kvůli
výstavě škol JUVYR,
která je obdobou naší
Scholy Pragensis.
V podvečer jsme
se zúčastnili fresbee
turnaje v místní tělocvičně. Turnaj skončil
nerozhodně.
Čtvrtek byl posledním dnem na praxi, kde
jsme si uložili naše
práce na datové nosiče.
Poté jsme se přesunuli
na ukázkovou hodinu
teorie, v níž se promítaly a hodnotily práce
žáků na téma: Grafický manuál.
Příjemným zakončením celého
pobytu byla vědomostní soutěž,
která byla proložena disciplínami,
závisejícími spíše na štěstí.
V pátek, v poslední den našeho
pobytu, jsme zhodnotili přínos
odborné stáže v Bratislavě. Po rozlučce s panem ředitelem Kováčem
a vedením školy jsme se vydali na
cestu domů. Cesta zpět nám utekla
rychle a příjemně. Pobyt na Slovensku byl pro nás velice přínosný
a zajímavý.

velký „organizovaný chaos“.
Samozřejmě jsme museli dodržet
několik zásad, na kterých jsme se
dohodli. Projevem každého z nás
byla vlastní dvoustrana, která je
součástí této publikace, kde jsme
se mohli vyjádřit (vyřádit).
Použili jsme spousty nafoceného
materiálu, a že jej nebylo málo! Celá
publikace měla kolem 40 stran
a každý si na ní odvedl své…
Miroslav Jiřička

Na slovíčko…
s panem ředitelem
G: Dobrý den, jste ředitel SŠPP. Jak
jste se k tomu dostal?
V roce 1998 vypisovala Svoboda
konkurz na ředitele, já se přihlásil,
no a měl jsem štěstí.
G: Můžete říci, že polygrafie je
Vaše hobby?
Dneska už ano, dneska už určitě.
G: A dřív nebyla?
Dřív ne, já jsem nastupoval jako
ředitel z jiné školy a polygrafii jsem
moc nerozuměl, ale dneska už toho
vím víc. Ano, je to moje hobby.
G: Kdybyste se mohl zapojit do
výrobního procesu, cítil byste se
spíš jako grafik, tiskař či knihař?
Jako grafik, spíš přes ty počítače.
G: Kolik plánujete otevřít tříd
příští školní rok?
Plánem je otevřít 2 studijní třídy
s maturitou po 30 žácích, 1 učební
třídu (30 žáků) a jednu třídu
nástavby.
G: Minulý rok zde by postaven
pětibarvový stroj Speedmaster
Printmaster 52. Můžeme do
budoucna očekávat nějaký další
přírůstek?
Ano, přírůstek hlavně v oblasti
knihařiny. Protože tenhleten stroj
generuje v podstatě více zákazek,
které je potřeba dále knihařsky zpracovat. Takže potřebujeme novou
řezačku, novou šicí linku na V1,
trojřez a další tyhlety věci, takže
spíše do knihařiny.
G: Zúčastní se naše škola nějakých
výstav,
veletrhů?
Pravidelně
každým rokem se
účastníme
exkurze do Heidelbergu na
Lužinách a jezdíme na Polygrafa,
kde míváme i stánek.

Teď na Polygrafu už stánek
nemíváme, protože tam to portfolio
zákazníků je takové všelijaké,
z veletrhu se stává spíše otázka
reklamy, spíše se tam prezentují
reklamní firmy, a to už je mimo nás.
Ale pravidelně se zúčastňujeme
EmbaxPrintu v Brně, ten je jednou
za dva roky. No a rádi bychom se
zúčastnili Scholy Pragensis, která je
pořádána magistrátem zejména pro
školy, v nichž je zřizovatelem.
Soukromé školy tam pouští sporadicky. Letos se nám to povedlo, jak
to bude příští rok, to nevím.
G: Na škole je fotografický ateliér.
Je možné, aby ho žáci využívali pro
soukromé účely?
Já v tom nevidím problém. Jde jen
o to dohodnout to s paní Kubkovou
jako vedoucí praktické výuky. A
následně podle časových možností
paní Vomáčkové.
G: Udržujete kontakt s bývalými
spolužáky ze střední školy?
Musím říct, že kontakt neudržujeme. Školu jsem dělal večerně,
protože jsem nesměl studovat,
a v podstatě tam byly takové
vztahy, že jsme do té školy chodili
odpoledne po práci a byli jsme
taková nesourodá skupina. Spíš už
pak udržuju vztahy s kolegy
z vysoké školy, ze střední bohužel
ne.
G: A jaký jste měl prospěch?
Na střední škole jsem měl hrozný
prospěch, to byly trojky, čtyřky. Ale
odmaturoval
jsem
s vyznamenáním. Vždy když mi o něco šlo,
tak jsem dokázal zabrat, takže jsem
odmaturoval na 3 jedničky a jednu
dvojku.
G: Udělili Vám někdy kázeňský
postih?
Nevzpomínám si. Já jsem celý život
aktivně sportoval, takže jsem v té
škole většinou nebyl. Pak jsem
nestíhal dělat nějaké takovéhle
průšvihy.

G: Jak se těšíte na florbalový zápas
s vítězným týmem našich studentů?
Mám z toho trošičku obavy, protože
když jsme trénovali s kluky minulý
týden, tak jsem z toho byl dost
zničený, a to jsme ani nehráli dlouho,
asi tak přes hodinu.
G: Hrozí studentům kázeňský
postih za faulování?
To určitě ne, v rámci boje se to musí
tolerovat. Pokud to samozřejmě
nebude evidentně zákeřné.
G: A který sport Vás nejvíce baví?
Dneska asi cyklistika a lyžování.
G: A jaký jste dostal nejlepší dárek
k Vánocům, když jste byl malý?
Já myslím, že to byly brusle, Kanady.
Kdysi byly totiž jen tzv. „šlajfky“, to
byly jen nože, který se namontovaly
na jakékoliv boty. Takže když jsem
dostal ty Kanady, tak už jsem si připadal jako velký kluk.
G: Zkoušel jste někdy kouřit?
Já jsem ještě nedávno kouřil 4 denně,
tak před dvěma, třemi lety. Ale teď
už ani to .
G: A kouřil jste někdy na záchodě?
To si pamatuji, přestože jsem byl
sportovec, tak jsem si občas zapálil
s kluky v hospodě a tak. A vím, že
jsem si dal jednou, a to byly
maturitní písemky.
Tabulka
věk 46
kuřák/nekuřák – nekuřák
oblíbená kapela – Pink Floyd
oblíbený zpěvák/zpěvačka – Jean Jilien
(Deep purple)
Robert (Led Zeppelin.)
oblíbená kniha – Quo Vadis
(Henryk Sienkiewicz)
oblíbená Dětská knížka – J. V. Troska
oblíbený český film – Pelíšky
oblíbený zahr. film – Forrest Gump
oblíbený malíř – Salvator Dalí
oblíbené jídlo – pizza
oblíbené pití – whisky
oblíbené české město – Praha
oblíbené zahraniční město – Paříž
oblíbená věc – nůž

Ostří meče
V této rubrice bych se chtěl
zaměřit na obor mnohému známý,
mnohému neznámý – šerm. Abych
to pojal co nejpřijatelněji pro
každého, postupně bych rozebral
i různé historické či fantasy filmy.
Nebudu dělat recenze jako takové,
o to se postarali jiní. Já se spíše
zaměřím na část mně známou,
tj. právě šerm.
Tak třeba film Statečné srdce. Je
pěkný, zajímavý, historický, ale pár
prvků v něm není přímo historických. Ke kostýmům bych neměl
asi jedinou připomínku, ale ke
zbraním…
Rozeberme si záležitost mečů. Je
sice krásné, že každý prostý
vojáček a vesničan měl vlastní meč,
ale z hlediska historie nikoliv.
Uvědomme si, že právo nosit zbraň
v podobě meče měl pouze muž
ženatý, finančně vcelku dobře
zajištěný, nebo ten, co mu byl meč
dlouhou rodovou tradicí předáván
z generace na generaci.
Takový mladý skotský rebel by
určitě měl surový, dřevěný štít
a sekyru, jakožto prostou, ale
účinnou zbraň vesnického človíčka.
Kostýmy, jak jsem již říkal, bych
nekritizoval. Na straně Anglie to
byl
bezpochybně
varkoč*,
dvoubarevně sladěný podle erbu

2666 Praha Odyssey
Kdyby
někdo
v
polovině
osmdesátých let minulého století
umístil na hlavní ulici libovolného
českého města nepřetřžitě fungující
sběrnou kameru, léta po roce 1989
by vypadala jako po zásahu
barevnou bombou. Původně šedé
ulice dostaly nový nátěr a začaly se
zaplňovat reklamou, novými
vývěsními
štíty,
billboardy,
neonovými světly, ale i nelegálními
plakáty, graffiti. Ulice jsou dnes
plné slov a obrazů. Jsou místem, po
kterém se chodí a které slouží ke
komunikaci a které se neustále
mění. Ulice a domy jsou zóny,
o jejichž vlastnictví a využívání
bojuje hned několik různých
impérií. Někdy o sobě ani

a vlajky svého pána. Vcelku levné
destičkové doplňky zbroje (rukávy,
nohavice). Kroužkové zbroje
pouze na šlechtice (tato maličkost
mne velice potěšila, jelikož známe
ty filmy, kde má kroužkovku
každý). Vysvětlení: kroužková
zbroj byla velice drahá pro svou
složitost. Nedokázal to každý
kovář a taková košile měla mnohdy (podle některých zdrojů) cenu
celé vesnice. Což je k dnešním
poměrům dosti směšné. Dnes se
cena kroužkovky pohybuje okolo
pěti-šesti tisíc.
Shrňme to… Nelze všemu věřit, co

se týče filmů. Na první pohled se to
zdá velmi krásné, ale pod
povrchem to žádný zázrak na
referáty není. Já osobně bych
si vybral nějakou vhodnou
literaturu…

nemusejí vědět. Ti, kdo sami
graffiti
nevytvářejí,
vnímají
sprejované nápisy především jako
všudypřítomnou a obtěžující
vrstvu současných velkoměst.
Graffiti má mnoho různých definic.
Lze ho popsat uměleckohistorickou
terminologii i pomocí paragrafů
trestního zákona. Ať se nám to líbí
nebo ne, graffiti využívá architekturu a městské prostředí jako další
komunikační
kanál.
Jedno
originální přisvojení ulic Prahy
právě přichází na knižní trh.
Kniha 2666 Praha Odyssey má
podtitul Výpravné drama o dobrodružství a objevování. Sestavily ji tři
osobnosti českého graffiti: Vladimír
518, Michal Škapa a Jan Kříbek. Od
stovky svých kolegů si vypůjčili
náčrtky, skici a návrhy a pomocí

počítačové koláže jimi pokryli
architekturu současné Prahy.
Sami autoři svůj záměr popisují
jako vizualizaci své obcese.
Alespoň s pomocí Photoshopu
uvidí Prahu celou pokrytou graffiti. Sprejeři chtějí vidět své okolí
jinak, vstoupit do něj a měnit ho,
zanechat v něm svůj vlastní podpis
a současně mu lépe porozumět,
stojí jim to i za konflikt se zákonem.
V realitě i v počítačových kolážích
si tvůrci graffiti pro svou práci
vybírají
specifické
budovy:
průmyslové
stavby,
prázdné
plochy poblíž dopravních uzlů či
staveniště. Sestavovatelé knihy
2666 Praha Odyssey vnímají
graffiti v kontextu uměleckého
projevu a hlásí se k různým předchůdcům, kteří ve výtvarném
umění s písmem pracovali.

Miroslav Jiřička
*Dlouhá vesta, bez zapínání. Navlékala se
jako dnešní tričko. Sahal mnohdy až ke
kolenům. Byl z látky, aby byl levný. Šlechta
tak jednoduše a skutečně levně označovala
svá vojska. Ukázkový případ najdeme u
křižáků, kteří měli bíle varkoče s červenými
kříži.

Kresby našich studentů tužkou, příště v barvě

Ondřej Vanča

Sabina Doubková

Rozhovor s členem kapely
Afterspoon
G: Jak se jmenují členové kapely,
na co hrají a kolik jich je?
Jsme čtyřčlenná kapela: kytara
a zpěv, druhá kytara, basa a bicí.
Kytaru a zpěv má na starosti
Radek, potom na druhou kytaru
hraje Roman, na baskytaru hraje
Jakoubka a na bicí hraju já, Jakub
Zavadil.
G: Jak tedy tato kapela vlastně
vznikla?
Kapela vznikla minulé léto v srpnu
a její původní obsazení jsem já
a Radek. Oba dva jsme měli
svoji kapelu, ale vzhledem ke
špatným okolnostem jsme je
pustili k vodě. Potkali jsme se
na koncertě, kde R. hrál, a já
jsem se (balí si cigáro) odněkud
dozvěděl, že hledají bubeníka,
protože současný odchází. Tak
jsem si řekl, proč to nezkusit? Po
koncertě jsem R. řekl, že hraju
taky na bicí a jestli by bylo
možné si někde vyzkoušet
spolu zahrát. Bylo mi řečeno
ano. Bylo to snad nějaký čtvrtek.
A následující víkend jsme se sešli
v zkušebně na Žižkově a tam jsme
zkoušeli.
G: A co zbytek kapely, jak se
k vám dostali?
V Radkově kapele hrál baskytarista,
který se jmenoval Sluníčko, měl
takovou přezdívku, protože je
zrzavý jako plot. My jsme s ním
zkoušeli, ale on měl nějakou jinou
představu o tom, co bychom měli
hrát, takže naši kapelu opustil
a zbyli jsme s Radkem na ocet. Celé
prázdniny jsme chodili jenom na
zkoušky a byli jsme zavření ve
zkušebně, psali písničky, stále
nebyly žádné koncerty a všechno
bylo v nedohlednu. Vůbec jsme
nevěděli, jak to bude, jestli spolu
budeme hrát. A pak baskytarista
Jakoubka se k nám dostal tak, že
chodil s Radkem do hospody, kde
se spolu vídali, slovo dalo slovo
a Radek řekl, že má kapelu a jestli

by se nemohl přijít podívat. A on,
že by to nebyl žádný problém, a tak
přišel na zkoušku. Radek mu
jenom vysvětlil pár akordů a začal
s námi pomalounku hrát. Asi
během 3 týdnů se naučil všechny
písničky a jelikož známe i jiné
kapely, tak jsme si s nimi dohodli
koncert v klubu 007 na Strahově,
a to bylo naše první vystupování
ještě ve třech.
G: A co váš čtvrtý člen?
Roman, ten se k nám přidal do
kapely opět o prázdninách, vlastně
rok po Jakoubkovi. Toho objevil
Radek v Chorvatsku, když byl na
dovolené s rodiči. Dali se do řeči,

době vznikly „suprový“ kapely,
jako: Mad honey, Nirvána,
Soundgarden, Sonicute. Je to
hudební styl, který je směsí rocku
a metalu. Tato hudební scéna tam
byla ukončena v polovině 90. let.
Proč hrajeme ten styl? Ten styl má
v sobě skrytou myšlenku, skryté
poslání; a byl ovlivněn rozvody,
sebevraždami, a tak.

G: Máte už vydané nějaké CD?

G: Písně skládá jeden z vás nebo
se na tom podílíte všichni?

V lednu máme v plánu nahrát
druhé demo a budeme ho prodávat,
protože ty náklady na to jsou dost
velké, mimochodem bude asi za 40
Kč. No a v nejbližší době budeme
hrát na letošním maturitním plese.
Informace o naší kapele jsou na
internetových stránkách
http://afterspoon.pc-eshop.cz

Já to vezmu pěkně od konce.
Autorem všech českých textů je
Radek, jen jedna, která je moje,
je anglická. Co se týče kytary, tak to
skládá Radek, baskytarista. Prostě
každý tomu dá svoje. Já svoje
bicí, Jakoubka svoji basu,
Roman svoji kytaru. Vždycky
to tak „poštelujeme“ a dáme
to všechno dohromady.
G: Hodně se u toho hádáte,
nebo se dohadujete?

co poslouchají a tak, a nějakou
dobu spolu rodiny komunikovaly.
Oba hráli na kytaru. Radkovi bylo
v té době 17 a Romanovi 16. Radek
na Romana „machroval“, tak mu
řekl, že by nebylo špatné, kdyby si
Radek zahrál. Když si ho poslechl,
tak z toho byl celou dovolenou
špatný, protože Roman je skoro
lepší než on. My jsme si ho šetřili,
zkoušeli jsme s ním, museli jsme
předělat
všechny
písničky.
A 4. listopadu s námi začal hrát na
koncertě, na Žižkově.
G: Jaký styl hudby tedy hrajete?
Náš styl se dá hrozně těžko definovat. Základem všeho je rocková
hudba, ale my hrajeme styl, který je
jakoby tzv. grunge. Byl to hudební
styl v Americe, v 90. letech, ve
státě Washington. Mladé kapely
tehdy hrály v garážích, byl to jejich
životní styl, roztrhané košile,
nemytí a k tomu všemu drogy
a velký sociální úpadek. A v té

Většinou máme stejné hudební
cítění, ale každý by to chtěl
mít trošku jinak. Někdo by to
chtěl mít trošku rychlejší,
někdo zas pomalejší. Hlavně se
s kluky hádáme o banální věci, ale
vždycky dojde ke kompromisu.
G: Jaký ohlas máte na koncertech?
My jsme z toho v rozpacích,
protože vůbec nevíme, jestli se
posluchačům ta hudba líbí. Chodí
na nás spousta našich kamarádů,
známých z bývalé školy, atd.
Víme, že se jim to trochu líbí, ale
zase to může být v dnešní době
z kamarádství. V průměru na nás
chodí okolo 50 lidí. Záleží, kde se
hraje a kdy se hraje. Když to „dáme“
v úterý, tak víme, že naši spolužáci
nepřijdou, protože jich spousta
letošní rok maturuje, tak nemají
tolik času. Ale přijdou zase ti
starší kamarádi, kteří už chodí do
práce. Nebo hrajeme o víkendu,
to přijdou zase ti, kdo chodí
do školy.

No CD, my tomu říkáme „promodemo“. Nahráli jsme ho loni v únoru,
v jednom studiu v Plzni. CD
obsahuje 6 písniček.
G: Na kdy plánujete nejbližší koncert neboli co plánujete do budoucna?

G: Podporují vás vaši rodiče ve
hraní?
My máme obrovské štěstí, že nás
rodiče podporují, protože vědí, že
nám to jde. Líbí se jim to. Např. Radkovi rodiče koupili ve 13 kytaru,
podporují ho v tom do dneška, viz
narozeniny, peníze nebo něco ke
kytaře. Co se týče Jakoubky, toho
podporují taky dost a našeho baskytaristu podporují opravdu extrémně,
kupují mu veškerou aparaturu, protože si myslí, že se mu to vyplatí do
budoucna, a co se týče mne, tak mě
rodina podporuje, ale mám to horší,
že jsem bubeník, tak jsou stížnosti
kvůli hlasitosti.

jsme zvolili variantu výměn, že by ta
mimopražská hrála u nás a my
bychom pak hráli zase u nich.
G: Na vaší narozeninové party jsme
zahlédli tvého bratra, líbí se mu ta
hudba, poslouchá vaše CD?
Můj bratr to CD poslouchá, i když
nechce, protože si to občas pustím,
zavzpomínám, jak to bylo krásné,
když jsme to nahrávali. On je z toho
vlastně nadšený, když mi třeba přijede odvoz na koncert, na bicí, tak mi
s tím pomáhá. No on je vlastně
takový můj technik (smích). Má pro
to nadšení a poslouchá hudbu, co
poslouchám já. Poslouchá ji nedobrovolně, poslouchá to proto, že
jsem mu to vlastně vštípil. Taky se
kouká na internetu na nějaké
výhodné slevy činelů, paliček atd.,
jemu se to prostě líbí.
G: Kolik tak vyberete na koncertech, zaplatí se vůbec ten pronájem?
Jelikož jsme studenti, tak moc dobře
víme, jakou mají peníze hodnotu,
a víme, jak člověku dokáže otrávit
život to, když chcete jít na koncert
a vstupné stojí 100 Kč za hodinu
a půl. Tak jsme si řekli, že
v současné době naše vstupné
nepřesáhne 50 Kč. Hlavně nehrajeme sami, hrajeme třeba ještě s jed-

G: Jak sháníte koncerty, máte
nějakého manažera?
Manažera máme, teprve začíná, je to
manažerka. Máme kontakty na
kluby ještě z dob, kdy Radek měl
kapelu. Jinak si musíme zjistit podmínky klubu, může tam hrát
jakákoli kapela, ale musí zaplatit
nějaké poplatky za zvukaře toho
klubu. Když už hrajeme v některém
klubu dost často, tak pak není problém se s tím klubem domluvit. Už
jsme hráli dvakrát v Rock-coffee,
v Metrixu a máme takové dobré
renomé. Chtěli bychom hrát někde
jinde, mimo Prahu, ale bohužel ty
podmínky v těch klubech jsou
daleko náročnější a hlavně není
zajištěno, že tam ty lidi přijdou. Tak

nou kapelou nebo se dvěma
a snažíme se zachovat tu cenu vstupného na 50 Kč. Samozřejmě může
přijít nějaký festival, ale to nám už
může být jedno, protože nám půjde
určitě menší částka než ostatním
kapelám. Co se týče vybraného
vstupného, tak je to občas extrém,
protože někdy se nám povede
vybrat třeba 2 000 Kč a když je tam
druhá kapela, tak jdem půl na půl,

a když jsme 4, tak to vyjde po 250 Kč.
To je ještě dobré, na jednom koncertě
jsem vydělali pouze 6 Kč. Platilo se
za nájem 1 500 Kč a vybrali jsme
1506 Kč. Ještě tam hrála druhá
kapela, CS Klatov, a oni chtěli
minimálně 1 000 Kč na benzín
a jejich mzdu. Takže jsme jim ty
peníze dlužili, tak jsme je pozvali do
Prahy na koncert, to bylo v Jetu,
a z toho jsme zase nic neměli, protože museli dostat peníze za cestu
a za koncert. Vydělali jsme 2 500
a 2 000 musely jít na tu kapelu z Klatov, 500 té druhé kapele a my jsme si
museli zaplatit odvoz. Ale je to pro
nás poučení do budoucna, nebrat
takovéhle kapely s sebou.
G: Takže hrajete spíš pro zábavu
než pro peníze?
My hrajeme pro zábavu, ale
myslím si, že není vůbec špatné za to
dostávat peníze, protože se do toho
investuje hromada peněz a hromada
času. Ten, kdo říká, že je to špatné, že
se za to vybírají peníze, tak ať si to
zkusí s námi vyměnit. Já jsem si
totiž koncertováním vydělal nejvíc
na 5 piv a že bych z toho ještě něco
zaplatil, tak to se mi ještě nestalo.
G: Co bys doporučil začínajícím
kapelám?
Určitě bych jim poradil mít to
nadšení pro hraní a vůbec se toho
nebát, vykašlat se na to, co říkají
ostatní. Když člověk chce hrát, tak ať
hraje, měl by zkoušet pořádně
a úspěch na sebe nenechá dlouho
čekat. Musí mít hodně velkou
trpělivost a dost silné nervy, když
mu to třeba ještě nejde a nemá
žádnou kapelu. Těžko na cvičišti,
lehko na bojišti.
G: Vkládáš nějakou naději do toho,
že by si tím v budoucnu vydělával
i na živobytí?
Mně by to naprosto vyhovovalo
a líbilo by se mi to, protože tu hudbu
mám moc rád, líbí se mi a je to můj
koníček a není nic lepšího, než když
má člověk svoji práci jako koníčka.
Kristína Kamenistá a Julie Savčin

1. Jak se nazývalo písmo, kterým se psalo
v Mezopotámii?
a) obrázkové
b) klínové
c) znakové
d) hláskové
2. Jakým písmem psali v Indii?
a) obrázkovým
b) znakovým
c) hláskovým
d) neuměli psát
3. Kdo vymyslel zákon: oko za oko, zub za zub?
a) Tutanchamon
b) Kleopatra
c) Meni
d) lidový výmysl
4. Jaký král byl v Indii?
a) Tutanchamon
b) Meni
c) Ašoka
d) neměli krále
5. Co vynalezli v Číně?
a) střelný prach, kompas, papír
b) papír
c) lidské tělo
d) talíře
6. Kde je nejvíce pyramid?
a) v Káhiře
b) v Gíze
c) v Indii
d) v Římě
7. Kde proběhla tzv. bitva tří císařů?
a) u Waterloo
b) u Borodina
c) na ostrově Elba
d) u Slavkova
8. Co znamená pro katolíky přijímání z kalicha?
a) přijímání Kristova těla
b) přijímání Kristovy duše
c) přijímání Kristovy krve
d) nemá význam
9. Jak se nazýval program husitů?
a) 2 pražské artikuly
b) 4 pražské artikuly
c) 2 hlášky revoluce
d) 4 pražské revoluce
10. Z jaké kroniky víme o Sámově říši?
a) z Kosmovy
b) z Dalimilovy
c) ze Sámovské
d) z Fradegarovy

Pohled do minulosti
Báseň pro paní Vítkovou

Floorballové utkání SŠPP

Tak už je to tady,
už opouštíte své křeslo moudrosti,
nebudete již udílet rady,
už Vám končí starosti.

Dne 21. 12. 2006
se odehrál nelítostný souboj třídních
týmů všech ročníků, zde jsou
tři vítězné týmy naší školy:

Egypt, Řím a Řecko,
s Vámi jsme prošli snad všecko.
Zakotvili jsme i na Velké Moravě,
v nitranském knížectví Pribinově.

1. Přátelé francouzské revoluce (3A)

Viděli jsme i Magnu Chartu – listinu svobod,
to jsme mohli jen my a ne celý národ.
Jen my víme, jaká slova v Majestáz Karolina byla
a také, co skrývala „sicilská zlatá bula“.

4. Em Tři (M3)

S mistrem Janem Husem jsme velice trpěli
a s husity jsme písně zapěli.
Basilejská kompaktáta, ty my dobře známe.
Konec století války v paměti máme.
Než zamíříme do Heidelbergu,
odskočili jsme si do Wittenbergu,
kde Martina Luthera jste nám představila
a protireformaci jste nám povolila.
Setkali jsme se také s Janem Karvínem,
v Ženevě pak dokonce s krutým Janem Kalunem.
V hlavách máme, co obsahuje křesťanství.
Skončili jsme však u osvícenství.
Stačili jsme však ještě zaplašit tmu
a poznat světlo rozumu.
To světlo jsme poznali ve Vás,
nezklameme tedy Vaši víru v nás.
Děkujeme, že jste se s námi o moudro podělila,
než jste svůj trůn chytrosti opustila.

věnovala Kamila Makovcová

2. TopTen Tým (P2B)
3. Monsterkingz (P2B)

Vítězům srdečně gratulujeme.

Školní výlet do Regensburgu
Ve středu 13. 12. se konal školní
výlet do německého města
Regensburg. Sraz před
školou byl v 6.15, ale někteří
žáci tu stepovali už od 6:00
hodin. Když dorazili všichni
účastníci a usadili se na svá
místa, autobus se vydal na
cestu. Po několika hodinách
jsme dojeli do cíle. Prošli
jsme městem až k muzeu
Jana Keplera, kde naše cesta
končila. Paní profesorka
Pattová zaplatila vstupné a
my jsme si mohli v klidu
a nerušeně prohlédnout
všechny
astronomické
pomůcky, které Johannes Kepler
používal ke své práci. Po projití

Keplerova domu, v němž žil
i zemřel, jsme zamířili opět ven do
města. Mezitím, co jsme byli uvnitř,

začalo venku pršet. Nám to ale
nevadilo a vyrazili jsme do his-

torického muzea. Po cestě pršet
přestalo. V historickém muzeu byly
k vidění exponáty od doby kamenné, přes středověk až po
naši dobu. Po ukončení
prohlídky dostali studenti
rozchod na dlouhou dobu a
sami pak měli dojít k autobusu podle mapy, kterou
dostali od profesorek. Překvapilo mě, že Regensburg je
vlastně spletité množství
uliček s několika malými
náměstíčky. Tam právě
probíhaly vánoční trhy, které
se podobají našim českým.
Před šestou se všichni
vraceli po mostě přes řeku
Dunaj k autobusu a v šest
hodin jsme odjížděli zpět do Prahy.
Kamila Makovcová

1. Datový nosič o velikosti 1,44 MB
2. Základní forma latinského tiskového písma
3. Vynálezce světlotisku
4. Věrná kopie předlohy
5. Jak se nazývá východová řádka na začátku stránky
6. Zkratka rastr image procesor
7. Není to samostatná tiskovina, je součástí novin atd.
8. Intenzita odraženého světla
9. Příležitostná tiskovina k vzájemnému styku

Sudoku

Markomix
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Jak řešit sudoku: účelem je vyplnit číselnou
mřížku tak, aby v každém řádku, v každém
sloupku a zároveň v každém ze čtverečků
3 x 3 pole byly zastoupeny všechny číslice
1 – 9. Někdy je velmi snadné zjistit, že v dané
řádce či sloupci chybí přesně to a to číslo,
doplňte ho a logicky postupujte, někdy vám
to zabere delší dobu. Dnes přinášíme jednu
středně obtížnou a jednu obtížnou verzi.
Řešení sudoku najdete v příštím čísle.

výsledky testu : 1B, 2C, 3A, 4C, 5A, 6B, 7D, 8C, 9B, 10D

