Slova Pana Primáre

(sspp)

Dospělým a zodpovědným se stanete v momentě, když tu cigaretu nebo pivo odmítnete.
Vážení a milí čtenáři, v době, kdy
budete číst můj více či méně souvislý
úvodník, bude školní rok v plném
běhu. Přesto bych se rád vrátil
k začátku a trochu rozvedl to, co jsem
sděloval novým žákům na společném
setkání žáků a rodičů na místním úřadě
Praha–Petrovice 1. září. Tehdy jsem
mluvil o dospělosti a odpovědnosti.
To jsou totiž dva pojmy, které od sebe
nelze oddělit. Není to z mé hlavy,
kdysi to řekl jeden významný režisér.
Něco v tom smyslu, že jen dospělý
člověk je ochoten dělat věci, které ho
nebaví. Řekl bych, že je to výstižné, a
osobně se pod to podpisuji. Troufám
si říci, že patřím mezi „dospělé“, a
nejen pro to, že dělám spoustu věcí,
které mě nebaví. Občas mě nebaví
jít do práce, občas mě nebaví jít
nakoupit, občas mě nebaví po sobě
uklidit … Nakonec to ale udělám,
protože mám odpovědnost. Mám
například odpovědnost za chod školy.
A tak jako já, i ostatní lidé mají nějaké
odpovědnosti. Jsou rozmanité, ale
jednu máme všichni společnou – je to
odpovědnost za vlastní osobu, anebo
přesněji za naši osobnost. Podtrhuji
za naši osobnost! Ne za osobnost
našich rodičů, našich kamarádů,
našich učitelů, atd. Zdá se vám to být
sobecké? Nikoli, pokud totiž budete
odpovědní sami vůči sobě, odpovědný
přístup k ostatním ve vašem okolí se
dostaví jaksi automaticky.

Uvolnete se!
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či potěšit. Celým číslem vás
ještě k tomu bude provázet
maskot Letňan, prasátko
Honzík. Doufám že se pobavíte
i přiučíte a té desetikoruny,
za kterou si v bufetu koupíte
čokoládovou tyčinku nebo pět
žvýkaček, nebudete litovat.
Na závěr bych vás všechny
poprosil, neberte se tak vážně,
učitelé to dělají za nás.

Corector, Libuše Haubeltová

sestrou či bratrem, ale rodiče
je donekonečna nutili sedět
u počítače s Photoshopem
v ruce či drhnout tiskový
stroj. Kontaktovali jsme
proto mladého primáře
fakultní nemocnice v Plzni,
aby nám pomohl sesmolit
číslo časopisu, které vám,
studentům polygrafické školy
dá základní přehled o zdra
votnickém průmyslu a do toho
vás ještě trochu rozesmát

Direct, Vlaď ka Heringová

Je doba celosvětové krize, teče
nám z nosu, škola se stěhuje
do neznáma, a většina z nás
má stále stres z neuzavřených
známek se zbytky cukroví mezi
zuby. Ano, dámy a pánové,
doba je zlá a nehostinná.
Přesto jsme pojmuli, tradičně
upnutý a konzervativní časopis
Gutenberg poněkud jinak.
Zvláště jsme chtěli udělat
radost, studentům, kteří
jednou chtěli být zdravotní

Je to těžké, chápu. Je těžké si nezapálit
cigaretu, když všichni v okolí kouří,
je těžké chodit do školy přesně, když
ostatní chodí pozdě, je těžké se ve třídě
hlásit, když ostatní se tváří, že násobilku
vidí na střední škole poprvé v životě.
Zkusili jste nicméně ignorovat své okolí
a odmítnout cigaretu, přijít do školy
jako první nebo předvést ve třídě, že
vaše matematické znalosti zase nejsou
tak špatné? Vy, co jste to zkusili, jak vám
bylo? Nepocítili jste, kromě strachu
nebo trapnosti, také takový, možná
nepatrný, pocit vítězství? Na začátku
to budou malá vítězství, ale když jim
přijdete na chuť, budou z nich velká.
Je mi líto těch, kteří to nikdy nezažili.
Poznáte je snadno. Jsou to ti, kteří
neustále hovoří o tom, že je všechno
k ničemu, že nemá cenu se snažit, že
nejlepší je pivo, že ti, kteří sportují, jsou
magoři, atd.
Dospělého z vás cigareta neudělá, ani
to, že vypijete za večer deset piv ba ani
to, pomalovat stěnu nově nahozeného
domu. Dospělým a zodpovědným se
stanete v momentě, když tu cigaretu
nebo to pivo odmítnete a ráno si
řeknete: ,, Je to sice otrava, ale já do té
školy půjdu a zrovna dneska se pokusím
přijít včas.“ Bude to vaše první malé
vítězství a budete vědět, jak chutná.
Ze srdce vám všem přeji, abyste těchto
vítězství okusili co nejvíce. Přeju vám,
abyste byli co nejdříve dospělí.
Váš Jiří Cikán
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Úvod do programu

Wallpaper
Prasátko Honzík

Adobe Illustrator
Buďme upřímní, nemáme moc možností naučit, tvořit
a zdokonalovat se v programu Adobe Illustrator.
V časopisu Gutenberg bude nyní pravidelně vycházet
seriál o programu, který bude při eventuálním zájmu,
doplňován přednáškami.

Nezáleží, jaké máte zkušenosti s Pho
toshopem, jsteli pokročilí, či úplní
začátečníci. I když se oba dva programy
tváří stejně, opak je pravdou. Jen
s postupem času se Illustrátor pomalu
přibližuje Photoshopu. Chcete tedy
vědět více o Illustrátoru? Čtěte dál.
Psáno pro server tutorials.cz
Co je vůbec Illustrátor zač?
Adobe Illustrátor je vyvíjen zhruba od
roku 1986 společností Adobe. První verze
byla určena – tak jak Photoshop – pro
MacOs. Jde o vektorový grafický editor,
tedy na rozdíl od Photoshopu pracuje
pouze s vektorem. Původní zaměření bylo
pro technické výkresy nebo diagramy
s ostrými hranami, postupem času si ale
Illustrátor získal přízeň designérů, kteří
v něm začali tvořit nejčastěji ilustrace na
textil nebo 3D předměty.
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Sám Illustrátor má několik konkurentů.
Mezi nejznámější patří CorelDRAW
a Inkscape, mezi ty méně známé
například Sketsa nebo SWGDraw.
Nebudeme se tu zabývat srovnáním,
osobně mám zkušenosti pouze
s CorelDRAW. . . a radši bych byl, kdyby
tento program nikdy nikdo nevymyslel.
Nicméně z mých zkušeností soudím, že
ve většině grafických studií po celém
světě se používá hlavně Illustrátor.
Na co se Illustrátor v současné době
používá?
Jak už jsem se zmínil, Illustrátor slouží
převážně pro tvorbu vektorových
ilustrací, které jsou v dnešní době oproti
fotografiím trendem. Další podstatné
zaměření je více technické, a to sice
tvorba logotypů, typografie nebo ikon.
Poslední dobou se vektorové editory

používají i na napodobení 3D grafiky.
Pro šikovného grafika, který dobře
ovládá teorii světel a stínů, přechody
a odlesky, není problém věrohodně
napodobit 3D výkres či objekt.
Své místo má samozřejmě v polygrafii
hned vedle programu InDesign. V nej
novější verzi (CS4) je možné připravit
data pro velkonákladový (ofsetový) tisk.
To zahrnuje například srovnání barev,
spadávku, výtažky CMYK, Pantone
barvy, výstupní PDF soubor, apod.
Nicméně pokud byste někdy něco
takového dělali, určitě použijte raději
InDesign, který je na tisk specializovaný.
Co to je vektorová grafika
Jaký je rozdíl mezi bitmapou a
vektorem? Věc, kterou by měl každý
grafik i technolog znát. Bitmapová
grafika pracuje a ukládá každý pixel.

http://www.vitekskop.com/honzik
Download

Například i u fotografie je každý pixel
zastoupen barevnou informací. Takže
u fotografie 640 x 480 je
307 200 barevných hodnot.
S větším rozměrem se geometrickou
řadou zvětšuje i počet pixelů a hodnot,
s větším rozměrem geometrickou řadou
tedy vzrůstá i velikost.
Vektorová grafika pracuje pouze s třemi
údaji: bod, zakřivení a výplň. Máme–li
tedy libovolný objekt, ve vektoru je
složen z bodů, křivek a výplně. Při
zvětšování či zmenšování tyto hodnoty
zůstávají stejné, zůstává tedy stejná
i velikost souboru. Velikost souboru
ovlivňuje pouze množství objektů a
efektů. Občas se mi při tvorbě stane, že
počet objektů a efektů překročí zdravou
hranici, kdy může mít výsledný soubor
mnohem větší velikost než rastr. Tak či
onak je možné libovolně zmenšovat či

zvětšovat obraz bez ztráty kvality.
Vektor je matematikofyzikální pojem,
tedy i celá vektorová grafika vychází
z matematiky. Vše je udáváno pomocí
tzv. Bézierovy křivky, viz Wikipedia:
„Francouzský matematik Pierre Bézier
vyvinul metodu, díky které je schopen
popsat pomocí čtyř bodů libovolný
úsek křivky. Křivka je popsána pomocí
dvou krajních bodů (tzv. kotevní body)
a dvou bodů, které určují tvar křivky
(tzv. kontrolní body). Spojnice mezi
kontrolním bodem a kotevním bodem
je tečnou k výsledné křivce.“
Photoshop vám na vektor nestačí
Photoshop sice umí pracovat s vektory,
nicméně je přinejmenším jako
vektory nezobrazuje. Pokud chcete
vytvářet vektorovou grafiku, pak mi
věřte, že Photoshop vám opravdu

stačit nebude. Říkám za sebe, že
manipulace s vektorem je v Illustrátoru
mnohem snazší a intuitivní, a to
nemluvím o vektorových nástrojích,
které v Photoshopu prostě nemáte.
Srovnáním se budu zabývat v příštím
článku, nicméně zatím stačí prostá věta:
„Photoshop je bitmapový program,
Illustrátor vektorový.“ Při mé tvorbě
si občas programy zkombinuji, jak
u webdesignu, tak u ilustrace. Víte, že
lidské oko pracuje v režimu RGB, ale
i na principu rastru? Sítnice je vlastně
bitmapový rastr. Mozek ale zpracovává
obraz jako vektorovou grafiku.

Vítek Škop, M3A
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Nechte se inspirovat!
scéně. I když nebudeme milionáři, snažme se být alespoň dobří v tom, co děláme, buďme
jako oni.

GLENNZ JONES

LUKÁŠ KOVÁČ

GUILHERME MARCONI

HUMAC

JIŘÍ MOČIČKA

JARIN NĚMEČEK

MCBEES

INTERNET DREAMS

JTHREECONCEPTS

ZUTTO

MAD MADMAN

MARTIN JOCH

store.glennz.com
Na řadě je opravdu výjimečný ilustrá
tor z Nového Zélandu. Glennz je
charakteristický zvláště pro svůj smysl
pro humor a detail. Jeho tvorba vás
opravdu pobaví (v dobrém smyslu :).
Je škoda, že u nás není na trhu
podobný vtipálek. (Je jich pár, ale
neúmyslných – lef.) Na jeho stánkách si
můžete objednat trička, nálepky nebo
kalendáře. Společně s Hydro74 a Jthree
patří k velikánům světové ilustrace.

www.mcbess.com
Přichází chlápek, kterému lze vytknout
snad jen špatně uspořádané portfolio.
To lze jednoduše přehlédnout, když
si prohlédneme první ilustraci, která
vyráží dech! Matthiev Bessudo je napůl
grafik, napůl hudebník. Jeho styl
ilustrace je netradiční anebo opravdu
nevím jak to dělá. Vše vypadá na vektor,
dokud tu samou ilustraci neuvidíte v 3D
prostoru. Zkrátka … nechápu.
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www.mynus.sk
Tento víkend uděláme výjimku a místo
Čecha přijde Slovák. Konkrétně Lukáš
„Mynus“ Kováč. Grafikou se zabývá
teprve pár roků, ale už teď je vidět,
že to v něm prostě je. Navrhuje velmi
originální design na trika, u kterého se
mnohdy i zasmějete. Má za sebou ale
i pár webových projektů, i firemních
identit. Bohužel jeho trika jsou zatím
neprodejné. Modleme se tedy, aby se
mu to co nejdříve podařilo.

www.netdreams.co.uk
Doufám že vás potěším tím, že jsem
přihodil studio, které se alespoň z části
věnuje webdesignu. Podle mě opravdu
vytříbenému. Hlavním zaměřením jsou
však skvělé, pohledné a propracované
animace pro světové firmy jako je Seat,
Ford a mnoho dalších. Studio pochází
z Londýna a je sesterské se studiem
Onwerp Reel.

www.marconi.nu
„Moje idea je vytvořit obrázek jako
grafické delírium“. Tak zní motto tohoto
perfekcionisty. Za řadu let, co působí ve
světové grafice si vytvořil svůj vlastní
styl a brand. Málokterý grafik má
opravdu charakteristická díla. Navrhoval
pro společnosti jako například
Nike, Mazda nebo Vodafone. Těžko
uvěřit, že jeho díla jsou tak detailní a
propracovaná i když se často jedná
o směs zdánlivě dost podobných věcí.

www.jthreeconcepts.com
Grafik, který se schovává pod značkou
JthreeConcepts. Skvělý grafik s klienty
jako jsou například Nintendo, Activision,
Microsoft. Jeho optimistické, až dětské
ilustrace obyčejného člověka vždy
potěší a grafikovi srazí hřebínek (i když
prokousat se jeho portfoliem může být
díky opravdu stupidně navrženému
systému běh na dlouhou trať).

humac.artician.com
Na stránce www.artician.com jsem
našel grafika, který mě naprosto
uchvátil, jeho tvorba je dokonalé
propojení ilustrace s fotografií či 3D.
Celé dny jsem strávil hledáním
imformacích o tomto cizinci, marně.
I přes to si myslím že by byla škoda
nepřinést vám jeho reference. Doufám
že se mi o něm podaří někdy získat víc
než jen dech vyrážející obrázky.

www.zuttoworld.com
Ilustrátor, další z „BloodSweatVector
crew“ (společně z Jthree). Původem
z Moskvy. Jeho ilustrace jsou skvěle
optimistické a vypracované. I jednodu
chými tvary dokáže vytvořit skvělou
postavu či kresbu. Při svých pracích
používá kombinaci Photoshopu a
vectoru.

www.givision.net
Senior kreativec, profík, kantor a mnoho
dalších označení by se dala použít na
grafika jménem Jiří Močička. Nyní sídlí
v Londýně a na jeho stránkách snad ani
není zmínka, že je nějak vázán s Českou
republikou (kromě reference oficiálních
stránek České republiky). Nenašli by jste
snad nic, co by vám tento grafik nemohl
nabídnout. Jeho multifunkčnost je až
obdivuhodná.

madmadman01.deviantart.com
Další ruský designér z Moskvy, nás
poctil svojí návštěvou. Tentokrát je
to člověk, který míchá vektory a 3D
objekty s 2D grafikou. V závěru to
nevypadá vůbec špatně. Myslím, že
o tomhle borci ještě uslyšíme.

www.jarin.cz
Tento Čech, patří z mého pohledu mezi
naši elitu. V 15 letech začal smáčet nohu
do vody a o pár let později pracoval pod
značkou EA sports ve Vancouveru (War
craft 3, NHL 2004, Harry Potter). Pracoval
pro klienty jako je například Funstorm,
Evropa2, Gambrinus, Nugget, Salomon
a mnoho dalších. Jediné, co mu musím
vytknout je nápadná podobnost jeho
loga s ilustrací grafika jthree.

www.maverick-mj.com
Jako poslední přichází skvělý český
grafik, Martin Joch. Jeho klientela
je na české poměry opravdu
úžasná. Za sebou má spolupráci
s megakorporacemi jako Nike nebo
Kawasaki. Vedle webdesignu se
specializuje na obalový design a
všelijaké různé montáže a koláže.
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Príjem nové krve

Hned začátkem září, sotva pár dní po začátku našeho nového školního života
na střední polygrafické škole, jsme my – prváci s třídními učiteli vyrazili na pětidenní seznamovací pobyt.

Hned začátkem září, sotva pár dní po
začátku našeho zcela nového školního
života na střední polygrafické škole,
jsme my – prváci – s třídními učiteli
vyrazili na pětidenní seznamovací
pobyt. V krásné krajině u Rokytnice
nad Rokytnou se nachází příjemné a
pro sport výborně vybavené rekreační
středisko Březová, kde jsme se my,
čerství a ještě vykulení prváci, po hlavě
vrhli do sportovních i psychologických
her, za účelem seznámení se a stme
lení kolektivu, který se zdál být
velmi různorodý (nevím, jak u nás
teenagerů, ale když jedou dospěláci
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třeba s kolegy z práce, říká se tomu tzv.
teambuilding).
Nápad to byl určitě dobrý, alespoň pro
nás žáky – rychle jsme se díky těmto
aktivitám seznámili, prolomily se ledy,
překonali jsme ostych a více či méně
ukázali, co v nás je. Dozvěděli jsme se
víc jeden o druhém, a díky tomu jsme
najednou spolu měli o čem mluvit.
Pro učitele to zase byla možnost
seznámit se s těmi „týpky“, co teď nově
chodí do jejich třídy. Kdybychom ovšem
tak rychle neprolomili ledy a nepřekonali
ostych, mohli si milí pedagogové ještě
užít pár volnějších dní, kdy bychom –

ještě neseznámení – seděli ve školních
lavicích jako zařezaní a mlčeli. . .
Všechny aktivity, které pro nás instruktoři
z rekreačního centra připravili, byly
naprosto skvělé a program pěti dní
byl opravdu nabitý. Velká většina z nás
se u některých aktivit pěkně zapotila,
třeba při lámání rekordů na nízkých
lanech či na rambo dráze. Na rozdíl
od nás se učitelé zapotili i večer – po
vyčerpávajícím dni, kdy se s námi osobně
zúčastnili i některých aktivit, museli ještě
pod rouškou noci prohánět studenty
po chodbách s baterkami a snažili se
zabránit páchání nějakých nekalostí, jako

je nepovolené kouření či nedovolené
sbližování osob převážně opačného
pohlaví (což je vlastně trochu paradox,
když kvůli sbližování jsme sem vlastně
jeli :)). Já si naopak myslím, že je dobře,
že některé z nás museli nahánět po
večerce po pokojích, protože z toho
upřímného zájmu o seznamování je
přece naprosto jasně vidět, jací z nás
budou zvídaví studenti.
Ovšem nakonec všechno to úsilí našich
milých učitelů stojí za to. Během
seznamovacího pobytu zkušení
pedagogové jednoduchým způsobem
odhalí, z jakých lidiček se jim vlastně ta

jejich třída skládá. Při společných úkolech
se neomylně ukáže, kdo je budoucí
vůdčí osobnost třídy, a kdo je raději
pasivnější, kdo je týmový hráč, a kdo je
individualista, kdo má sebevědomí na
rozdávání, a koho je naopak potřeba
povzbudit. Stačí se dívat a poslouchat
a brzy jak učitel, tak žáci pochopí, co je
asi v následujících letech s touto třídou
čeká. A všem prvákům se určitě hodí
nově získané informace a poznatky
o spolužácích z jejich třídy i o učitelích,
protože jsou to právě oni, s kým se při
troše štěstí budou potkávat na chodbách
školy další čtyři roky svého života.

Moje nová třída (M1A) na mě ve
všech směrech udělala dobrý dojem.
Na to, že jsme se znali opravdu jen
pár dní, dokázali jsme – z mého
pohledu skvěle – pracovat v týmu a
při různých aktivitách si navzájem
pomoci (byť třeba jen při jištění na
nízkých lanech). Ze seznamovacího
výletu jsem si vedle důkladnějšího
seznámení se se svou třídou přivezla
i spousty pozitivních pocitů a také
první společné zážitky, s učiteli i ostat
ními prváky, což mě – věřte nebo ne –
opravdu potěšilo =).
Veronika Tůmová
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M1A Jan Vlček

M1B Věra Šechovcovová
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1A Jarmila Kubečková
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The Sims 3 Jak se povedlo pokračování úspěšné hry na domácnost?

Battle royale

Pro stálé fanoušky simulátoru běžného
života The Sims, je trojka super
příležitost, jak se vyřádit ve virtuálním
světě. Určitě značným přínosem je
propracovaná detailnější grafika, která
ze Simíků dělá opravdové lidi, a ne
umělé figuríny se vzhledem Barbie
jako v druhém díle. O to více je hra
náročnější na paměť a grafiku. Ale dá
se vůbec říct, že je The Sims 3 lepší než
desítky datadisků k The Sims 2? Mezi
velké plus patří výborně propracované
editory každé virtuální postavy.
Editace vzhledu vypadá velmi nadějně.
Můžete si namíchat svoji barvu vlasů,
očí, pleti a oblečení. Výběr účesu je

Určitě jste se někdy vzepřeli staršímu
člověku, učitelům, rodičům nebo
i důchodcům, co vás vyženou z místa
na sezení v metru. Někdo se může
nejenom ohradit neslušnými slovy …
někdo může i ublížit. Ministerstvo pro
výchovu v Japonsku, aby zastrašilo
tuto bouřící mládež, vymyslelo
hru Battle royale. Díky této hře si
uvědomíte, že nepřišli o rozum jen
mladí. Do programu se každý rok
vybere náhodně devátá třída. Žáci jsou
obeznámeni probíháním této hry svým
bývalým psychoučitelem Kitanem.
„Život je hra. Tahle země už není
dostatečně dobrá, dnešní lekce je …
zabít své spolužáky.“

menší, ale nové downloady, kterých
bude plný internet, na sebe nenechají
dlouho čekat. Velmi zajímavá je editace
přízvuku hlasu, od hlubšího po úplně
pisklavý. Váš Simík může být pěkná

dračice nebo taky osamělý stydlín.
Nadefinujeme postavy a přejdeme do
stavitelské části. Ostatně jako v každém
dílu Sims. Pokud nepoužijete cheaty
na peníze, budete se muset spokojit

s malým domkem a skromnou výbavou.
Hra je obohacena o to, že můžete
nahlédnout do sousedství, popřípadě
jim něco „čajznout” z bytu. . . a nebo jen
tak zajít na pokec. Standardní políčko
potřeb zůstavá, tak jako zaměstnání
a partnerské vztahy. Je ná vás, jestli
budete mít početnou rodinu i s prarodiči
nebo samotáře, což je o něco jednodušší
než se starat o celou famílii. Další věc, se
kterou musíte počítat, je že hru zapnete
v devět ráno a vypnete ji v osm večer. Je
na vás, jestli je to ztráta času hrát tento
návykový simulátor, nebo se jít raději
učit technologii.
Markéta Kuchynková, M3B

Kid Cudi – Man On The Moon: The End Of Day
Prodat v USA sto tisíc
kusů debutové
desky za první
týden, to se jen tak
někomu nepodaří.
Jeho mixtape „A Kid
Named Cudi“, na
kterém se objevil v té době už hodně
známý hit „Day N Nite“, se dostal i ke

Kanye Westovi, který ho následně
upsal na jeho label GOOD Music. Toto
album je melodická věc, ve které se
nebojí Cudi zpěvu a kde dává důraz
na přednes a obsah. Svým svěžím a
neoposlouchaným zvukem a zvláštním
přednesem rozhodně boduje. Do
melodie písní zakomponoval Cudi těžko
popsatelné zvukové efekty, kterými tak

Hra se odehrává na opuštěném
ostrově. Žáci nebudou bojovat holýma
rukama. Šťastlivec dostane samopal

a trochu větší smolař si bude muset
vystačit třeba s pokličkou na hrnec.
Krk každému bude zdobit velmi
slušivý obojek, který zaznamená
každý účastníkův krok i rozhovor.

Při každém, byť jen malém, pokusu
obojek sundat nebo utéct z ostrova,
obojek exploduje. Na ostrově do tří
dnů musí zbýt pouze jeden a ten si
zaslouží cestu domů. Jakmile bude jen
o jednoho více, obojky jim vybuchnou
také, a nepřežije nikdo. Takto zní
pravidla této výchovné hry. Každý si
najdete ve hře svého oblíbence. Od
citlivého Nanahary, který celé tři dny
probrečí, až po bezcitného zabijáka
Kiriyamu, který byl do hry nastrčen pro
větší zábavu. Tento film s originálním
námětem je starší, ale určitě si zaslouží
vaši pozornost. Rozhodně se u něj
nudit nebudete.
Markéta Kuchynková, M3B

Fotogalerie Marka Šobíška

vystihuje název alba. Nachází se zde také
původní verze songu Day N Nite ten, co
zná skoro celý svět, je zremixovaný. Od
originální verze se pozná tak, že má Cudi
úplně jiný styl. Je pomalejší a melodický.
Kid Cudi má vskutku obrovský talent a
jeho přínos pro hip hop a přidružené
žánry je znatelný.
Markéta Kuchynková, M3B

Rbitov zvirátek (Stephen King)
Originální název: Pet Semetary
Rok vydání: 2oo8
Nakladatelství: Pavel Dobrovský – BETA
Žánr: horor, psycho
Řbitov zviřátek jsem
si přečetla z jednoho
jediného důvodu –
rozčilovala mě chyba
na obálce knihy.
A abych pravdu řekla,
vůbec toho nelituji.
Recenze hlásají,
že jde o Kingův
nejděsivější horor, a
nutno podotknout, že kdyby se autor více
zabýval dějem, mohlo tomu skutečně
tak být. Hlavní myšlenka knihy je skvělá
a některé kapitoly opravdu děsivé jsou,
ale nesmíme zapomínat, že je tu řeč
o Kingovi, a ten se více než ději věnuje
psychologii. A ta je naprosto skvělá.
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Začátek příběhu je vcelku otřepaný –
rodinka se přistěhuje do baráku,
najdou si hodné sousedy, všechno se
pomaličku rozjíždí… Sice mě to trochu
unavovalo, ale jelikož jsem tušila, v čem
spočívá, četla jsem dál.
A musíte mi dát za pravdu, že myšlenka
mrtvých mazlíčků, kteří povstávají
z hrobů, je skutečně chytlavá (a co
potom, když z hrobu povstane i mrtvý
synek!). A taky byla! Jenže když se
konečně začalo něco dít, uteklo to
během několika stránek, a pak bylo
dalších dvacet věnováno různorodým
pocitům postavy za určité situace.
A i když to vypadá nudně, není tomu
tak. Hlavní postava – doktor Louis – má
totiž tak skvělé myšlenkové pochody,
slovní obraty a rozporuplné názory, že
jsem jenom žasla nad tím, jak někdo
něco takového dokáže napsat, na efektu
samozřejmě přidávaly i vnitřní hádky.

Také se mi líbily slovní hříčky, které se
v průběhu knihy několikrát vyskytly při
různých situací, a tím jim propůjčovaly
děsivější atmosféru a hlubší význam.
Takovým příkladem je například
nevinná věta malé Ellie, která prohlásí:
„Hej hou, tak jdou!“
A právě Ellie je má nejoblíbenější
postava. V knize je jí sedm let a tím,
jak King vystihl její myšlení, si u mě
vysloužil nekonečný obdiv. Dám
jednoduchý příklad: stačila pouhá
představa, že dívence zemře kocour, a
ona dostala šílený hysterický záchvat.
Když ale zemřela jedna žena, kterou ona
měla velmi ráda, přijala to s ledovým
klidem, kterým se snažila ukázat, jak je
už dospělá.
Myslím, že text výše jasně ukazuje,
jak se mi kniha líbila, a proto není nutné
psát, že ji všem nadšeně doporučuji.
Irena Hynková, M2A
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Designblok '09 6.–11. 10. 2009
Designblok je každoroční týdenní
přehlídka novinek světového designu.
Designblok probíhá na území celé
Prahy ve vybraných showroomech,
prodejnách a galeriích. 11. ročník
Designbloku přinesl 212 presentací,
výstav a přehlídek na 63 místech po
celé Praze.
Doprovodný program včetně přehlídky
designérů, designérských studií,
škol a projektu Créme de la créme,
kde se ve speciálních instalacích
představují výrobci, naleznete ve dvou
Superstudiích. Superstudio Classic 7;
Jankovcova 49, Praha 7 & Superstudio

A7 Holešovický pivovar; U průhonu 13,
Praha 7. Výhodné bylo skupinové
vstupné a možnost na jednu vstupenku
navštívit více studií. Zájemci o design,
módu, nábytek, interiéry, architekturu,
moderní umění a vše příbuzné si
určitě Designblok nenechali ujít! Na
letošní přehlídce se opět představil
výběr toho nejlepšího, co se v oblasti
designu v česku tvoří. Prezentovaly
se obchody s designem, módou a
vybavením interiérů a samotní tvůrci,
tedy designéři, studia, módní návrháři,
autoři, ale i studenti a designérské
školy a instituce. Tradiční podtitul

První týdny na strední škole
Designbloku „Designu neunikneš!“
se naplňuje rok od roku více a více.
Pražské čtvrti a lokality zajímavé
koncentrací showroomů, designérských
obchodů, studií a butiků se promění na
zóny Designbloku.
Zóny jsou tři: Staré a Nové Město,
Holešovice a Karlín. Jarní téma
Designbloku ´09 září z plakátů,
upoutávek a celého vizuálu Dnů
designu v podobě dua Honzy a Lízy,
třináctiletého kluka z Letné s výrazem
antického bůžka pózujícího s letošním
jehňetem.
Andrea Kebortová, M3B

Po akčním seznamovacím výletě,
který nás měl definitivně probrat
z prázdninové letargie a nastartovat
nás do dalších dnů, jsme padli rovnou
do školního procesu. Zvědavě jsme
nakoukli do nových odborných
učebnic, vyslechli informace pánů
učitelů o tom, jak očekávají naši
samostatnost, zodpovědnost, že psát
si poznámky z výuky můžeme, ale
umět vše musíme, pochopili jsme, že
od rýsování okrajů v sešitech nás už
rozhodně ruce bolet nebudou a tehdy
nám asi konečně došlo, že čas „vodění
za ručičku“ jako na základce definitivně
skončil…
První týdny nám nejvíce času zabralo
hledání správné učebny – v podstatě
ihned po skončení jedné hodiny
jsme zběsile vyráželi z jedné učebny
hledat tu další a byli jsme rádi, když
se nám to podařilo včas. Tak dlouho
jsme bezradně bloudili po spletitých
školních chodbách s rozvrhem a
označením učeben v ruce, že jsme si
vysloužili přezdívku „bludišťáci“.

Hodiny teorie nás myslím nijak zásadně
nezaskočily, ale hodiny praxe, to byl
tedy „jiný šálek kávy“. Po prvních
hodinách praxe – konkrétně rýsování,
kdy nám zoufalost pronikala až do
morku kostí a prakticky do bezvědomí
jsme byli umoření z rýsování a
propočítávání všech těch knižních
přebalů, potahů, maket krabiček, spadů,
ořezek a „jánevímčehovšehoještě“,
odcházeli jsme ze školy v truchlivé
náladě. Ale nakonec jsme si stejně
řekli: „Ne! My – grafická budoucnost
tohoto národa – se přece nenecháme
zlomit prvními neúspěchy!“ A tak jsme
bojovali dál …
Nakonec vše dobře dopadlo a my jsme
se posunuli do dalšího „levlu“ – dostali
jsme se na první desítky minut k PC a
začali v InDesignu vytvářet svoje první
tabulky.
Kromě těchto máme ale i mnoho
dalších poznatků:
– zásadně nespi při hodině, pokud se
nechceš probudit s brýlemi zamatlanými
tekutým korekčním bělítkem

– buď stále ve střehu – pokud nejsi,
velmi snadno se (bez vlastního
přičinění) můžeš objevit na nesprávné
straně dveří i se svou kolečkovou židlí
(na praxích se dají dveře otevřít pouze
z jedné strany, takže byl docela problém
dostat se zase zpět)
– nevykřikuj nevhodné výrazy, které
pohotový učitel může bez mrknutí
oka velmi obratně použít proti tobě
(student nazval svého kamaráda drsným
anatomickým výrazem a hned se ozvalo:
„Kdopak si zde bere pánské přirození do
úst?!“) … a mnoho dalšího …
I přesto, že chvílemi máme pocit,
jako by nám hlava z toho množství
nových informací měla explodovat,
nepropadejme zoufalství. Někde jsem
totiž četla, že „Učíteli se proto, abyste
si zapamatovali, zapomenete. Ale
učíteli se proto, abyste porozuměli,
zapamatujete si!“ – pokud tohle
platí, můžeme být „v ouklendu“ (OK,
v pohodě, bez starostí) ne?
Veronika Tůmová, M1A

World Press Photo 2009 Praha, Karolinum 18. 9.–11. 10. 2009
I letošní ročník mezinárodní výstavy
World Press Photo připomíná hlavní
světové události uplynulého roku.
Přes pět tisíc fotografů z celého světa
obeslalo stejnojmennou soutěž a
výběr těch nejlepších – vítězných –
snímků tvoří letošní výstavu. Vítěznou
fotografii pořídil Antony Suau ze
Spojených států v Clevelandu ve
státě Ohio v březnu loňského roku a
zobrazuje zásah policie v soukromém
domě. Na první pohled to vypadá
jako policejní razie proti narkomanům
či zločincům. Ve skutečnosti jde
o bankou zabavený dům a policista
kontroluje, zda majitelé, kteří přestali
kvůli finanční krizi platit své účty,
objekt opustili.
Při prvním pohledu jistě nevíme, co
na této černobílé fotografii vidíme.
Záhadu snímku odhaluje až připojený
titulek. Většinou Vás po přečtení
příběhu fotografií ještě více zaujmou
než při pouhém pohledu na ně.
Letošní ročník se samozřejmě
neobejde bez voleb prezidenta USA,
olympiády, čínského zemětřesení, či
konfliktu v Afganistánu. Nechybí ani
oblíbená kategorie sport, umění a
portrét. Bohužel žádný český fotograf
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v obrovské mezinárodní konkurenci
se svými snímky neuspěl.
Porota byla opět složena z předních
osobností světové reportážní
fotografie. V jejím čele stála Mary
Anne Golon z USA, která pracuje jako
nezávislá obrazová redaktorka. Třináct
významných lidí pracovalo celkem
jedenáct dnů v amsterdamském sídle
nadace World Press Photo a výsledky
vyhlásili na tiskové konferenci v únoru
tohoto roku. Světová „tour“ výstavy
byla slavnostně zahájena 4. května
2009 v amsterodamském kostele
Oude Kerk. Výstavu letos uvidí
návštěvníci na více než 90ti místech
ve čtyřiceti pěti zemích světa.
V Praze se výstava poprvé uskutečnila
v roce 1990 díky velkému přispění
tehdejšího primátora Jaroslava
Kořána. Snad i proto se od té doby
udílí Cena Prahy, kterou předává
primátor města. Letošní rok tuto
pozici obsadil Jean Revillard se svým
souborem fotografií, které zachycují
svět uprchlíků v řeckém městě Patras.
„Proměnit vnímání imigrantů je
těžké. Snažím se fotografovat nejen
bídu, ale i jejich odvahu a hrdost,“
řekl Jean.

Nadace World Press Photo
Nadace World Press Photo byla
založena 1955 v holandském
Amsterodamu, kde sídlí dodnes.
Každoročně vyhlašuje celosvětovou
soutěž v osmnácti kategoriích a vítězné
snímky jsou následně prezentovány na
výstavě World Press Photo.
Tato organizace má však řadu dalších
projektů. Intenzivně se věnuje vzdělávacím
projektům jak pro profesionální, tak i pro
amatérské fotografy. Nejprestižnějším
projektem je Joop Swatr Masterclass
organizovaný od roku 1994. Je zaměřen
na mladé, talentované fotografy a každým
rokem je také sestavena výstava nejlepších
snímků. Součástí projektu je i řada
seminářů nejen pro vybrané fotografy,
ale i pro laickou veřejnost. Jako lektoři
jsou vybírání nejlepší z nejlepších, a to
jak fotografů, tak i editorů obrazových
časopisů či teoretiků umění.
V posledních letech se nadace
soustředila na děti a na jejich vnímání
reality. Jednou z hodnocených kategorií
soutěže World Press Photo je takzvaná
Dětská cena, kterou udílí každoročně
porota složená z dětí celého světa a
všech kontinentů.
Andrea Kebortová, M3B
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