


ÚVODNÍK
Měsíc s měsícem se sešel a vy držíte v ruce další číslo Přípoplesku. A jaké je? No

přece lepší než to předtím. Neustále se snažíme zlepšovat jeho obsah i podobu, k čemuž
slouží nekonečně dlouhé úterní redakční rady a spousta práce na doma. . .

Máme za sebou první pololetí a s ním i „velké zúčtování“. Pokud nedopadlo tak, jak
jste chtěl i , nebo spíše jak vaši rodiče očekávali , nic si z toho nedělejte. Je to jen pololetí a
pokud jste z něčeho neprospěli , tak to zatím nic neznamená. Nám, čtvrťákům, jde ale už o
hodně. Nejenže většině došlo, že maturita se už opravdu blíží, ale také musíme poslat
přihlášky na VŠ. Kam míříme, si můžete přečíst v článku Báry Kykalové, kde najdete i
praktické rady od paní profesorky Kubrichtové. S tím souvisí i část FUN PAGE od Markéty
Marhoulové, kde si můžete vyzkoušet test obecných studijních předpokladů. V čísle najdete i
sudoku, s kterým si můžete zkrátit třeba dlouhou chvíl i ráno v mrazu před školou, pokud
nestihnete dorazit do školy před osmou. Dále máme připravené dvě rezence, jednu divadelní
a druhou fi lmovou. Nechybí samozřejmě ani rozhovor, ze kterého budou mít radost hlavně
španělské třídy nebo ti, kteří mají slabost pro mladé Španěly. Usměvového pana vyučujícího
Santiaga vyzpovídal Matyáš Dufek s pomocí Ondry Kysilky. A protože právě začínají zimní
olympijské hry, tak o českých reprezentantech něco na čtení připravil Jakub Janout.

Snad se vám únorové číslo bude líbit a za celou redakci vám přeji hodně sil do
druhého pololetí!

Aneta Faltusová, 4.C
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ROZHOVOR:
S. L. Martinez
Většina „déček“ ho zná jako věčně
usměvavého a vždy dobře vypadajícího
mladého vyučujícího, kterého nejčastěji
potkáváme v učebně španělštiny ve
čtvrtém patře. Nemluvím o nikom jiném
než o našem oblíbenci Santiagovi.

Santiago, ze začátku se nám prosím
představte. . .
Mé plné jméno je Santiago Lopez Martinez (u
nás jsou dvě příjmení naprosto běžná). Je mi
34 let a jsem narozen ve znamení štíra.

Že jste původem ze Španělska všichni asi ví,
ale z jaké části konkrétně?
Narodil jsem se ve vesničce Mondońědo,
která leží na severu Španělska poblíž města
Santiago de Compostela.

Jakou univerzitu jste vystudoval, a máte
nějaký titul?
Vystudoval jsem univerzitu v Santiago de
Compostela, konkrétně pak obor
hispanistiky. Titul mám, dostal jsem ho po 5-ti
letech studia, u vás je to titul magistra.

Jak jste se sem vlastně vůbec dostal? Byl to
Váš cíl?
Ocitl jsem se zde úplnou náhodou. V letech
2007 a 2008 jsem byl v Brně a v Olomouci na
letních kurzech. Pak se mi zde zalíbi lo a už
jsem tu zůstal. Učit jsem chtěl celý život a
jsem rád, že se mi to povedlo.

A líbí se Vám tu? Jaký máte vztah s kolegy a
studenty?
Líbí se mi tu moc. Se všemi zde vycházím
dobře a učit tady je pro mne moc příjemné i
zábavné najednou.

A co Váš osobní život, prozraďte nám něco…
Bydlím v Dejvicích na Praze 6. Je to moc
příjemná část města, kde je kl id a kde jsou
samí krásní a pohodoví l idé. Momentálně
jsem nezadaný.

Co děláte ve Vašem volném čase?
Jsem společenský typ. Rád chodím s přátel i
do klubů či restaurací. Nejraději mám palác
Akropolis na Žižkově. Baví mě hodně fotbal a
sport jako takový. Sám chodím plavat.
Minimálně jednou týdně pak chodím do kina.

Když mluvíme o přátelích, máte tu nějaké ze
Španělska?
Ano. Je j ich tu poměrně dost. Většina z nich
zde také učí a tak si máme co říct.

Jak často se vůbec vracíte domů?
Většinou tak 2-3krát do roka, na Vánoce a o
velkých prázdninách. Někdy to vyjde i j indy.

ChybíVám domov? Jak dlouho tu chcete být?
Jasně že chybí. Chybí mi rodina a kamarádi.
Jak dlouho? To nevím. Zatím mě to tu
naplňuje, ale až se rozhodnu, tak možná
pojedu o dům dál…

Jaká je Vaše oblíbená kapela?
Mám rád indie kapelu Beach house.
Máte nějaké oblíbené osobnosti?
Mám rád fotbalisty Xaviho a Iniestu.
Z hereček se mi líbí Češka Jana Plodková. Je
moc sexy.

Matyáš Dufek 4.D
Ondřej Kysilka 4.D
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RECENZE: MARYŠA
Dne 22.1 . jsme měli tu možnost navštívit divadlo Komedie v Jungmanově ulici , kde se hrála
Maryša. Maryša je drama, které napsali bratři Alois a Vilém Mrštíkovi, děj se odehrává na
moravské vesnici a má velmi ponurný děj. Maryša je považovaná za nejlepší dílo bratrů, kteří
ho napsali roku 1 894 a sklidi l i velký úspěch.
Začínalo se hrát v 1 9:30, ale jak bývá zvykem, všichni jsme se sešli o chvilku dříve, abychom
nezpůsobil i v sále rozruch. Když drama začalo, byla tma, všichni s napětím očekaváli , kdo a
jak vyjde na jeviště. Náhle se objevily tři hlavní ženské postavy, matka Maryši – Lízalka
(Jaromíra Mílová), babička (Eva Lecchiová) a Maryša (Hana Kusnjerová). Později během
představení jsme měli možnost vidět otce Maryši – Lízala (Rudolf Stärz) a také dva nápadníky
Maryši – Francek (Jakub Chromeček) a Vávra (Vilém Udatný). Postavy se během hry míjely
jedna za druhou a děj měl pořád dynamiku a o zábavu nebylo nouze, i když děj byl spíše
pochmurný. Velice bych ocenil herce hlavních rolí Maryši a Vávry, kteří se opravdu bravurně
zhosti l i svých postav, které zahrát nenívůbec lehké. Chvílemi herci svými mimickými výrazy
odlehčil i napětí, které se táhlo celou hrou. Konec, který jsme očekávali , nastal a Vávra po
posledním doušku svého kafe umírá pod nohami Maryši, která stojí jak tělo bez duše. Tato hra
byla velice působivá na emoce. Aniž bych to očekával, měl jsem po skončení hry smíšené
pocity, které mě ujisti ly, že takto ztvárněné staré dílo může být pro dnešní diváky stále
atraktivní a odhodlal jsem se, že si dané drama na základě divadelní hry přečtu. Když jsme si
všichni poté sděli l i své dojmy, nejsi lnější z nás vyrazil i ještě na malý dýchánek. Toto divadelní
drama bych doporučil všem studentům napříč ročníky, protože není těžké ho pochopit a může
oslovit každého z nás.

Ondřej Kysilka 4 .D
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KAM NA VEJŠKU?
Taky se vám při pohledu na datum svírá žaludek? Není divu, vždyť se mílovými kroky

blíží konec února a tím i první termín pro odeslání přihlášek na vysoké školy. Času ubývá a
nejistoty přibývá, za pár dní nastane den D, a to den, kdy se musíme rozhodnout! Rozhodnout
se o naší budoucnosti ale nemusí být úplně snadný úkol.

Pro ty z nás, kteří se ještě váhají nebo je to čeká až v příštích letech, jsem udělala malý
průzkum toho, kam směřují kroky studentů z našeho gymnázia. Anketa proběhla mezi studenty
čtvrtého ročníku a výsledkem nemá být návod, kterou školu si vybrat, ale spíš inspirace pro
všechny, kteří řeší stejné dilema.

Nejprve jsem ale vyzpovídala školní výchovnou poradkyni Kateřinu Kubrichtovou.
Zeptala jsem se jí na nejzásadnější otázky ohledně výběru VŠ.
Podle čeho by si měl student gymnázia vybrat vysokou školu?
„Celé čtyři roky studia na gymnáziu slouží studentovi nejen k získání všeobecných znalostí, ale
také k prohloubení jeho zájmu k určitému okruhu studia. Předměty, kde je jeho zájem největší,
by měly být jedním z kritérií výběru VŠ.“
Co je dle vašeho názoru důležitější, myslet na budoucnost, nebo jít striktně za svým zájmem?
„Ideální je samozřejmě skloubit obojí, a to jak zájem studenta o daný obor, tak i myšlenku
uplatnění v budoucím životě. Určitě bych ale větší důraz kladla na to, co nás baví, protože jít
čistě za vidinou pracovního místa by asi jen tak někoho neuspokoji lo. “
Máte nějakou radu na stres, kterým si při pomyšlení na budoucnost prochází jistě mnoho
z nás?
„Mám jednu radu na všechny takové životní situace: když nejde o život, nejde o nic.
Samozřejmě je důležité, aby student udělal vše pro to, aby když se koukne nazpátek, mohl
říci, že to udělal tak nejlépe, jak dovedl. Vždycky to nějak dopadne, a proto nemá smysl se
moc stresovat.“

Děkujeme za rady a teď už slibované výsledky ankety:
Při pohledu na graf je patrné, že převládají fakulty Univerzity Karlovy, zejména potom lékařské
fakulty. Velké náklonnosti studentů se těší i Vysoká škola ekonomická, která je v dnešní době
studenty hodně vyhledávána. Lékařů i l idí, co se nám starají o finance, není nikdy dost. Ať už
chcete studovat cokoli , tak to zkuste, protože za zkoušku nic nedáme!

Bára Kykalová, 4.D
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RECENZE FILMU: VEJŠKA
Po fi lmu Gympl, který nám režisér Tomáš Vorel naservíroval už před 7 lety, přichází do našich
kin druhý díl - Vejška. Gympl mě tehdy velmi zaujal. V době teenagerských komedií typu
Snowboarďáci a Rafťáci, kde je hlavním motivem ztráta panictví, to byla příjemná změna.
Možná i proto mě Vejška nenadchla tak, jak jsem očekával. Hlavní téma zůstává prakticky
stejné - sprejerství a honičky s policií - pouze Mádlovi a Vorlovi přibylo pár vrásek a motají se
kolem jiných holek. Ve fi lmu uběhl pouze rok, nebo dva, j inak je to zase o Michalovi s Petrem,
kteří nevědí, co se životem. Petr nějak tak proplouvá a nic neřeší, Michal je stále vydržován
bohatým fotříkem, a tak se věnuje hlavně vyjížďkám v drahém kabrioletu a šňupání koksu
v klubech. Scény z prostředí rodiny s bohatým tatíkem, kterého nadále výborně ztvárňuje Jan
Kraus, patří k těm nejlepším. Zásadní změnou ve fi lmu je pouze prostředí, které se přesunolo
ze střední na vysokou školu. Sledujeme problémy vysokoškoláka, jako jak udělat zkoušky či
jak to dopadne, když vám nevyjde předání úplatku. Krásně je zde zobrazen rozdíl fungování
bohatých a chudých domácností a jej ich problémy, jako nevěra a alkoholismus. Filmu
samozřejmě nechybí spousta vtipných scén, u kterých se divák popadá za břicho, třeba i
proto, že se v určitých situacích vidí. Děj je plný zajímavých a nečekaných zvratů, které
ukazují, jak je život nevyzpytatelný. Fi lmu bych snad jedině vytkl jeho délku, nestačil jsem ani
dojíst popcorn. Ale j inak fi lm určitě stojí za zhlédnutí, jen na něj musíte nahlížet samostatně,
ne jako na druhý Gympl. Alespoň takový je můj názor.

Jan Pietsch 4.D



ČESKÉ OLYMPIJSKÉ NADĚJE V SOČI

Určitě se už nemůžete dočkat zimních olympijských her v Soči a všichni budete fandit
našim sportovcům. Vnásledujícím článku vám představím největší české naděje na
medaile. Hry startují už 7.února, tak ne abyste je promeškali!

Lední hokej
Všichni fanoušci budou fandit české hokejové reprezentaci, která doufejme bude útočit na další
medail i . Snad kouč Alois Hadamczik vsadil na ty správné. Vyplatí se mu nominace veterána
Petra Nedvěda či jeho zeťe Michala Barinky? Toť otázka.

Martina Sáblíková
Česká rychlobluslařka je určitě velkou adeptkou na více než jednu medail i . Na zlato je
favorizovaná na trati 5000 m. Velké šance jí dávám i na 3000 m. Tak uvidíme, jak se bude
Martině dařit. Jen když si vzpomeneme na Vancouver 201 0, kde získala 2 zlaté a jednu
bronzovou medail i , tak se máme na co těšit.

Gabriela Soukalová
Krásná biatlonistka je velkou kometou posledních dvou sezón.Vítězka sedmi individuálních
závodů se řadí mezi největší adeptky na zlato.

Šárka Pančochová
24-letá snowboardistka, která si nedávno přivezla stříbrnou medaily z X Games 201 3.
Momentálně patří mezi první pětku nejlepších na světě. A určitě není radno ji podceňovat.
 
Lukáš Bauer
Jeden z nejstarších sportovců v Soči je Lukáš Bauer. V nejlepších letech už není, ale mohly by
se projevit jeho zkušenosti a to zejména na trati 50 km a na klasické 1 5 km.

Tak co? Kolik tipujete, že naši borci přivezou medailí?
Jakub Janout, 4.D
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