
Všech se nás týká. Nám

všem ovlivňuje každodenní

životy. Gymnázium Matyáše

Lercha. Ústav, který (často

s  ranním odporem)

navštěvujeme každý den a

po vyučování jej radostně

s  přáteli opouštíme. Místo,

kde je v zimním období jen o

6° tepleji než venku, a

v  letním pro změnu o 15°.

Místo, kde si na nás můžou

vylévat svou zlost profesoři,

školníci, uklízečky i

kuchařky. Každé ráno si

studenti dopřávají krátké

cardio, aby neměli ten

stupidní pozdní příchod. Ale

stojí nám to za to. Milujeme

GML. Milujeme přestávky

v  bufetu. Milujeme, jak se

profesoři rozčilují, když si

vymýšlíme důvody k absenci

našich úkolů či pomůcek.

Milujeme pořizování si

přezůvek na nový školní

rok. Milujeme pohled na

naše nové přezůvky, jak

zůstanou ležet celý rok

doma, protože naše botičky

jsou prostě pohodlnější.

Milujeme, když se na nás

kuchařky šklebí, když je

přemlouváme k  vydání

jiného jídla, které jsme si

neobjednali a ještě víc

milujeme, když se nám

podaří je přemluvit.

Milujeme všechny podivíny,

které můžeme potkat na

chodbách. Milujeme, když

jedem tajně výtahem.

Milujeme fontánu, popsané

záchodky, nefungující

automat na dívčích

toaletách v přízemí. Máme

rádi i páry, které nás nemile

překvapí, když si chceme

koupit nápoj ve fungujícím

automatu v  2. patře.

Přemýšlíme, jestli

profesorky tuší, že kluci

milují pohled do jejich

výstřihu během hodin.

Těšíme se celý rok na školní

výlet, lyžák a exkurze.

Milujeme maturitní týdny,

výrazy vystresovaných

maturantů a uklidňování

se, že my máme ještě čas.

Zbožňujeme poslední

zvonění. A taky vánoční a

předprázdninové turnaje.

Milujeme tělocvičnu,

posilovnu i saunu, ve které

snad ještě žádný smrtelník

nebyl. Těší nás, když

slyšíme, že i mezi

profesorským sborem se šíří

drby, a snad i víc než mezi

studenty. Nakonec máme

rádi i ty noci strávené

učením se na poslední

chvíli. A ano počítáme, kolik

ještě zbývá dnů do

prázdnin. Ale vždyť kdo by

se těšil na prázdniny, kdyby

si po jejich skončení nemohl

zase znovu vyjít ten úmorný

kopec od zastávky a utíkat

přes parkoviště do té bílé,

prosklené budovy, aby zde

usedl do lavice vedle svého

kamaráda a poslechl si, co

dělal o prázdninách

předstírajíc zájem o výklad

svého oblíbeného profesora.

„Seš dneska pravičák, nebo

levičák?“ Typická otázka

odcházejících studentů.

Odpověď ovlivňuje hodně

věcí, a přitom se velmi často

mění. Někteří studenti jsou

odhodlaní vyznavači svého

směru, jiní si občas

„odskočí“ k druhé straně a

další část by se dokonce

dala označit, vypůjčímli si

jeden z termínů jednoho z

aktuálně významnějších

hnutí v tomto státě,

rozkročeným středem mezi

těmito dvěma stranami. Čili

jeden den tak, podruhé

jinak.

Ne nadarmo je vaše odpověď

na tuhle otázku důležitá, ať

už jedním z těchto směrů

přicházíte, či směřujete k

domovu. To, zda jdete

zprava, nebo zleva vám

může pomoci zamaskovat

pozdní příchod, či dokonce

zmírnit hněv profesorů.

Vždyť když jdete pozdě

zároveň s kamarádem ze

stejného směru, zní vaše

historka o zpožděných

autobusech hned mnohem

věrohodněji.

Ani profesoři nejsou tohoto

dilema ušetřeni. Pokud

nechtějí skončit v ohradě s

párem poníků, musejí

prostě i oni naši školu

opouštět směrem pravým,

nebo levým. Většina

návštěvníků GML má však

svou „domovskou stranu,“

tedy směr, kterým přece jen

chodí o něco častěji a

kterým se s ranní ospalostí

blíží ke škole. Znát svoji

stranu s sebou nese vždy

výhody. Vždyť pokud víte, že

některý s profesorů občas

jezdí s vámi v šalině, zkuste

alespoň protentokrát

nadávat na někoho jiného.

Mezi jednotlivými stranami

existuje odjakživa napětí,

neboť kdo by chtěl jít sám,

zatímco se jeho kamarádi

odebírají druhým směrem.

Věci jako přetahování jsou

na denním pořádku a počet

přívrženců jednotlivých

stran se někdy komíhá

rychleji než ručička

metronomu. V dlouhodobém

měřítku jsou ale preference

téměř vyrovnané, a proto

otázka „Pravičák, nebo

levičák?“ bude školu

provázet pravděpodobně až

do posledních dnů.

Pravičák, nebo levičák?

Ivana Koloušková

Kateřina Veselá
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Ve čtvrtek 24.4., pár minut

před osmou, jsme po cestě

do školy mohli potkat

několik studentů ze 4.A,

převlečených za dopravní

značky, vybíraje peníze se

slovy: „Přispějte nám na

maturitu, prosím.“ Kdo

nepřispěl, tomu na obličej

rtěnkou napsali jejich třídu

a kdo přispěl, tomu nabídli

bonbon. U školy nás ale

zastavila velká fronta před

vstupem do školy. Ve

čtvrtek měly totiž maturitní

třídy GML poslední zvonění

a 8.AV, převlečená za

námořníky, zatarasila vchod

do školy stoly a od každého

vybírala drobný poplatek

jako příspěvek na maturitu.

V příchodu do vyučování

nás to zdrželo asi 10 minut,

ale v ten den měli všichni

kantoři pochopení. V druhé

hodině nám tradičně vběhli

do třídy s obrovským

rámusem, konfetami,

vodou, vůněmi, malovátky,

kterými nám do otevřených

sešitů na lavici psali svoji

třídu a samozřejmě s

kasičkami na drobné. Před

přestávkou se obě třídy ujali

školního rozhlasu. 8.AV

měla na velkou přestávku

připravený film a koncert v

aule s bohatým

občerstvením. 4.A nabízela

prodej odpustků od

zkoušení vybraných

profesorů a taktéž velice

bohaté občerstvení. Koncert

8.AV byl opravdu vydařený,

pod pódiem tancovali jak

studenti, tak profesoři. Co

se týče občerstvení, měla

8.AV před školou i bar s

dvěma barmany, kde byly k

dostání koktejly jako Cuba

libre nebo Mojito a gril, na

kterém připravovali maso.

4.A nabízela palačinky,

muffiny.

A v pátek 25.4. tomu nebylo

o moc jinak. Poslední

zvonění měly třídy 4.B, 4.C

a 6.AF. 4.B zvolila oblečení

sladěné do stylu první

republiky, 4.C pravěkou

módu kůží a kostí a 6.AF

podmořský svět. Během

první vyučovací hodiny

všechny třídy obešly třídy.

Příchod 4.C byl zprvu tichý,

pravěcí lidé se vplížili do

třídy a teprve po chvíli

spustili rámus a křik

"Mamuta, ulovíme

mamuta..!". 6.AF se svým

podmořským světem použila

vodu, pánské vůně a první

republika 4.B házela

konfety. Na velkou

přestávku měla 4.C

připravenou ukázku

pravěkých tanců a 4.B

taneční vystoupení v

prvorepublikovém oblečení,

do kterého se potom mohli

připojit i ostatní a také

vyhlášení Československé

republiky, jak oznámili před

přestávkou školním

rozhlasem. Co se týče jídla,

byli opravdu připraveni.

Jahodový cheescake,

višňovočokoládový dort,

nebo třeba vanilková

zmrzlina. Cheescake a dort

byl opravdu vynikající.

Pravěká 4.C nabídla

krémový dort, který nám

velice chutnal, slané nebo

skořicové šneky a pravěký

drink. 6.AF měla napečené

vanilkové muffiny s

čokoládou, cookies, koláče a

to vše sladěné do modré

barvy moře. 4.C měla navíc

připravené k zakoupení

velice povedené placky s

pravěkým motivem, které si

nechala speciálně vyrobit.

6.AF dala na trávník před

školou malý bazének, kde

bylo možné soutěžit v lovení

ryb a později i ve vodní

bitvě. Dále bylo možné si u

jednoho ze stánků nechat

nabarvit některé pramínky

vlasů na modro, tak jako to

měly dívky z maturitní třídy.

Byly to opravdu vydařené

dva dny, které si všichni

studenti užili.

Třída 8.AV, která měla

poslední zvonění ve čtvrtek

24.4., zvolila modrobílé

pruhované námořnické

oblečení s červenými

doplňky, naproti tomu 4.C v

pátek 25.4. byla sladěná do

pravěku, což má větší vtip a

nápad. Pravěké doplňky

jako kosti a klacky, zvířecí

vzory na pravěkých šatech.

U 8.AV oceňuji program o

velké přestávce, kterým bylo

promítání filmu v aule a

následně koncert studentů,

který k tanci strhl ostatní

studenty i s profesory pod

pódiem. A právě pod pódiem

byly postavené stoly s

občerstvením před nimiž

byla postavená cedule "U

Zlomeného pádla". K

zakoupení byli připravení

slaní šneci, muffiny,

koláčky. Před školou měla

třída připravený bar, kde

jste si mohli nechat

namíchat koktejly Cuba

libre nebo Mojito. Mimo jiné

měla i loď a gril, na kterém

připravovali maso. 4.C

nabídla výborné skořicové

šneky, pizza šneky,

krémový dort s čokoládovou

polevou, ten mě opravdu

zaujal, byl vynikající a pro

mě zatím neznámý, nebo

třeba pravěký koktejl

míchaný s energickým

drinkem. O přestávce před

školou měli připravenou

ukázku pravěkých tanců.

Jejich nástup do třídy byl

rozhodně nejvtipnější.

Vplížili se přikrčení a úplně

potichu, rozmístili se po

třídě a teprve po chvíli

spustili rámus a řev:

"Mamuta, ulovíme mamuta!

Uaha, uha!" 8.AV byla

vybavená vodními

pistolkami, konfetami a

vůněmi. Nelze říct, která

třída měla jednoznačně

lepší poslední zvonění.

Občerstvení bylo celkem

vyrovnané. U 8.AV se mi

více líbil program a u 4.C

téma a oblečení.

Moje první setkání se

školníma záchodama bylo

asi stejné jako všech, co

jsou u nás na GML první

týden. Právě první týden

nového školního roku

vždycky nějaký dobrák (za

účelem pobavení starších

studentů a potrápení těch,

co jsou tu noví) vymění

cedulky panáčka a panenky

u dveří na záchody. I já

jsem se před pěti lety

nechala zmást a namířila

jsem si to rovnou na

pánské. Naštěstí mě tenkrát

už u dveří zastavila dvojice

právě od tam vycházejících

kluků. Ti méně štastní to

samozřejmě zjistili, až když

vešli dovnitř. Tam se potkali

s velice pobavenými

staršími studenty a

ztrapněně koukali zmizet.

Později jsem ale pochopila,

že mnohem horší je věc

toaletního papíru, který po

většinu času není ani na

jednom ze záchodů na

patře. Každou z nás pak

čeká známá cesta po

schodech nahoru nebo dolů

do jiného patra, kde se stojí

dlouhá fronta až k

umyvadlům (zvlášť pokud je

to jediné patro, kde ještě

toaletní papír je i když

většinou pouze v jediné

kabince) Nemusím asi

dodávat, že toto pobíhání

vám (když máte štěstí)

zabere zhruba tři čtvrtiny

přestávky.

Jedna z věcí, která vám

nakonec alespoň trochu

může zvednout náladu,

když se na záchod konečně

dostanete (dokonce s již

zmiňovaným toaletním

papírem), jsou hustě

popsané dveře doplněné o

značné množství obrázků.

Autorkami budou

pravděpodobně dívky, které

v hodinách výtvarné

výchovy nedostaly

dostatečný prostor k

realizaci svých uměleckých

ideí. Dveře nejsou popsány

jen sprostými slovy, ale i

vzkazy jako jsou "Nečas je

jeden z nejlepších profesorů

na škole", "kdo nesnáší

matiku, ať se podepíše" a

"miluju Vojtu Horáčka". V

přízemí se to pokusili

školníci vyřešit tak, že

všechny dveře natřeli na

černo. S tím se samozřejmě

dívky vypořádaly a po

dveřích teď malují bělítky,

nebo do černých dveří

nápisy a obrázky vyrývají

ostrými předměty.

Perličkou jsou pro mě snad

jen posunovací zámky, které

se zasekávají. To potom

když se mi to stane,

začínám zámkem zuřivě

lomcovat, propadám mírné

panice a hlavou mi lítají

myšlenky typu "Co když se

mi to nepodaří otevřít?"

8.AV vs. 4.C

Hajzlíci z
GML

"Přispějte na maturitu!"

Lucie Krásenská

Lucie Krásenská

Lucie Krásenská



* Jaké jsou tvoje koníčky?

No, asi počítač a dělání

různých věcí ve škole.

(smích – pozn. autor)

* Vezmeme to popořadě.

Co hraješ za hry na

počítači?

Hlavně GTA multiplayer, ale

také programuji – chodím

do robotiky k panu

profesorovi Rýdlovi. Jo,

teďka často hraju něco na

iPadu.

* A vztah k tomu máš

jaký? Takový ten názor,

že hraní počítačových her

je žrout času…

S tím zásadně nesouhlasím!

To neuznávám. Pravda, já

tam prosedím tak tři hodiny

denně… Ale žrout času to

rozhodně není!

* Ještě jsi řekl „dělání

různých věcí ve škole“. Co

si před tím mám

představit?

No, prostě takové ty věci,

které způsobují, že jsem

tady tak známý. Nevím, jak

to pojmenovat… Učení si

před tím ale rozhodně

nepředstavuj! Prostě to co

dělá, že jsem tady slavný. Je

na tom zajímavý, že někoho

vlastně štvu a někoho ne

(bylo použito vulgarismu –

pozn. autora. Teda jako ne

moc. Záleží na tom, kdo to

je a jak moc to přeháním.

* Takže jsou dva typy lidí.

Jedny to štve a druhé ne.

Čím si to vysvětluješ?

Tak jedni jsou takoví

zamrzlí. Nechápou to. Nebo

spíš jsou takoví jiní… suší…

nemastní a neslaní a

nezajímaví. Kdyby mně

tohle někdo dělal, tak by se

mně to líbilo. Nevadilo by

mně to, protože je to takové

oživení. Ale asi by záleželo

na tom, co by mě udělali za

věc, protože někde ta

hranice asi je – ale někteří ji

mají strašně blízko… Jsou

to suchaři!

* Jaký je tedy tvůj nevětší

kousek?

No, to je těžký… Kdo

všechno to bude číst?

* Můžu tě uklidnit,

minimálně jeden profesor

si to určitě přečte.

Aha. Tak to mám dost

omezený výběr. Třeba to

pirátské vysílání rádia! To

vlastně bylo s třídou, která

je proti nám, tedy myslím

1.AF. Tak tedy s těmi jsme

se domluvili, protože tam

měli nějakého strašného

profesora (bylo použito

vulgarismu – pozn. autora),

že jim do jejich třídy dáme

reproduktory a my jim

budeme z druhé třídy

pouštět různé věci. Asi si

dokážeš představit jaký.

* A povedlo se?

Nakonec se to povedlo

výborně, protože si ten

profesor myslel, že je to

pirátské vysílání školního

rozhlasu. Jo a to bylo jeden

den po Aprílu!

* Jak si myslíš, že to

vnímají ostatní vrstevníci

– respektive studenti tady

na škole?

Já myslím, že pozitivně.

Mám velkou podporu třeba

na přiznání na GML. A

vůbec celkově prostě. Třeba

se jim líbilo, když jsem jel ze

školy busem s krabicí na

hlavě. Teda ti lidi v tom

busu to moc nechápali, ale

jinak si myslím, že se to

povedlo… Těch historek je

víc, ale ne všechny se chodí

do rozhovoru. (smích –

pozn. autora)

* Co na to rodiče? A vůbec

máš s tím nějaký

problémy ve škole?

No, problémy se teďka

zmenšují. Minulý rok jsem

dostal napomenutí třídního

učitele, nebo jak se ta

blbost jmenuje (bylo použito

vulgarismu – pozn. autora),

ale teďka, a to bych mohl

zaklepat, je klid. A vlastně

ta poznámka byla jenom za

nějaké vyrušování v

hodině… Takže vlastně

žádný postih jsem ještě

nikdy nedostal… Jo a ti

rodiče, tak ti o tom ví a

nevadí jim to. Asi nejsou

takový suchaři jako tady!

* Děkujeme. Nemyslíš si

teda, že to máte nějak v

rodině?

Ne, to rozhodně ne. Já mám

třeba bratra a ten je strašně

vzorný. Ten se asi nikdy

nerozjede… A vůbec prostě

někteří lidé to vůbec

nechápou!

* Opusťme tedy téma

tvých koníčků, dáli se

vůbec takto to dělání „

těch věcí“ nazvat. Vlastně

jsme to pořád nedokázali

pojmenovat. Ale teď jinak.

Jaký máš vztah k tvým

vrstevníkům, kteří jsou na

základních školách?

Tak určitě je to něco jiného.

Ty příjmačky udělají svoje.

A asi jsme tady lepší

kolektiv… Určitě jsme tady

lepší kolektiv. Za ty dva

roky jsme tady prostě lepší

kolektiv než na těch

ostatních školách. Je to fakt

někdy příšerný… jako na

těch základkách. Sem a tam

někdy něco zaslechnu a

jsem rád, že jsem tady.

Takže já jsem tady

spokojený… tedy až na naši

jídelnu.

* Výborně k tomu jsem se

chtěl dostat! Teď tedy bez

servítek! Co školní

jídelna?

Jo, tam jsem udělal takovou

dobrou věc s langošema

(zlověstný smích – pozn.

autora)! Ale jinak ke školní

jídelně… No, prostě je to

tady katastrofa! Hlavně jak

teďka ještě odešel takový

ten normální kuchař, tak to

asi půjde do kytek (bylo

použito vulgarismu – pozn.

autora). Když se teďka

zamyslím, tak nevím, co

mně vadí víc, jestli ty

kuchařky, nebo ty jídla. No,

zase taková koprovka to je

síla (byla použita sada těžko

přeložitelných vulgarismů –

pozn. autora)!

* A kdybys to měl srovnat

se základní školou?

No, na základce byla o

kapku lepší. Ale já jsem

chodil na soukromou

základku, takže nevím, jestli

se to dá srovnávat.

* Co říkáš na rivalitu

osmiletého, čtyřletého a

francouzské sekce?

Tak to je jasný! Na osmileté

chodí prostě ti nejlepší a

pak se to stupňuje. To

čtyřleté… to je takový

odpad, prostě ti co se

nedostali ani z páté a ani ze

sedmé třídy. Francouzi to

asi mají docela těžký, ale

čtyřleté? To jsou úplné

máčky (bylo použito

vulgarismu – pozn. autora).

Zase na druhou stranu

musím říct, že se asi těším,

až budeme mít paralelní

třídu. Prostě noví lidé a tak.

* Máš nějaké oblíbené

profesory?

No, já bych neříkal oblíbené

a neoblíbené. K tomu bych

se nechtěl vyjadřovat. Ale

třeba si někdy píšu hlášky

paní profesorky Jankové, to

fakt někdy stojí za to! Jinak

já fakt nevím… Spíš jestli

jsme my pro profesory

oblíbená třída – třeba paní

Campbellová nás asi

nechtěla, takže teďka máme

Ampapu a Karpíškovou.

* A na závěr nějakou

pikantnost?

No, tak asi lyžák – to je

jedna obrovská pikantnost!

To je asi celé

nepublikovatelné. Můžu říct

asi jenom hesla… Barták a

bičík, vaření gumových

medvídků s banánem,

vaření gumových medvídků

s čokoládou, vaření

gumových medvídků s

mandarinkou, vaření

čokolády, mandarinky a

skořice s gumovými

medvídky. Pak nám došli. A

ta plotýnka pak byla

strašně zaneřáděná

(kupodivu nebylo použito

vulgarismu – pozn. autora).

Zbytek je nepublikovatelný,

ale jako stojí za to!

Ondřej Sojka: Jste suchaři!
Ondřej Sojka z 2.AV je na našem ústavě znám především kvůli svým svérázným žertům. Do třídy, kde se má konat náš
rozhovor, přichází obklopen asi šesti svými spolužáky, ti v průběhu rozhovoru fungují jako jakýsi poradní sbor – především
pomáhají s vybíráním těch historek, které mohou být zveřejněny a těch, které jsou nezveřejnitelné. Celý rozhovor je tedy mírně
chaotický, neboť jen málokdy je slyšet jen Ondřeje. Korunu tomu všemu nasazuje paní uklízečka, která nás neustále vyrušuje
a nakonec se nás snaží přinutit zamést celou třídu. Podaří se nám uniknout, nicméně rozhovor už nedokončíme.

Dominik Koutný



* Tak co, jak se dneska

máš?

No dneska, dneska se mám

naprosto fajn…

* Proč tak nervózně

poposedáváš? Spěcháš

někam?

Ani ne, nespěchám.

Spěchání… prostě jakékoliv

plánování podle mě zabijí

fantasii a svobodného

ducha.

* Takže všude chodíš

pozdě?

Všude chodím, kde je mě

zapotřebí. Pozdě… jak

můžeš říct pozdě, když nevíš

co je to čas?

* Takže když to zlehčíme,

přijdeš do školy pozdě,

řekneš, že si nevěděl, co je

to čas?

Já si myslím, že čas je něco

tak strašně relativního, že

prostě v různých systémech

se na čas pohlíží jinak.

* To jsem tě chtěl jen

rozpovídat a už je z toho

takové těžké téma. Tedy

alespoň na mě v pátek ve

tři hodiny… Tak něco

lehčího. Jaké máš

koníčky?

Jaké mám koníčky… Slovo.

Já podstatě neumím nic

jiného než žvanit. Umím

žvanit o úplném exkrementu

(bylo použito vulgarismu –

pozn. autora). Zajímám se o

tvůrčí psaní – pokouším se

psát prózu a hlavně poezii,

tu dělám teďka hodně často

– asi od 12 let… Dokonce

jsem poslal pár těch svých

výzvratků kamsi do

Trutnova, ale žádnou cenu

jsem nedostal – jenom

zvláštní ocenění… Žádné

prachy jsem nedostal! Jinak

francouzské divadlo tady na

škole to je můj momentální

koníček.

* Nemáte mít teď někdy

vystoupení?

Jo! 1. Června. Všichni jste

co nejsrdečněji zváni!

* Když jsme tak trochu

zabrousili do té literatury,

čteš?

Pokouším se, ale mám málo

času.

* A co konkrétně čteš?

Mám rád všecko možný.

Když jsem byl mladší, četl

jsem Pána prstenů a

takovéhle věci. Teďka mám

rád docela Beat generation –

hlavně francouzské autory.

* Máto co dočinění s tím,

že jsi na francouzské

sekci?

No přímo ne. Má matka

četla takové knížky… takže

to mám spíš od ní.

* Když jsem u té

francouzské sekce, vidíš

nějaký základní rozdíl

mezi tvými vrstevníky a

tebou v souvislosti s tím

francouzským

zaměřením?

Tak asi v tom kvantu té

frániny – to je asi základní

rozdíl. A neslyšel jsem, že

by se na jiné sekci sešlo

tolik šílených lidí, kteří jsou

schopní dělat tak božské

koniny – nebudu o nich o

všech povídat, ale studium

na francouzské sekci je

podle mě naprostý odvaz. A

to ať už po stránce učení,

tak především po stránce

těch zážitků – třeba to

francouzské divadlo.

* Motáme se okolo té

francouzštiny. Jako jazyk

je ti sympatická?

Jo, v celku jo. Dřív tomu tak

nebývalo, ale teďka už jo.

Začal jsem chodit na tokové

doučování… Ono to nebylo

doučování, prostě jsem

chodil na konverzace s paní

Malou u nás ve Zbýšově,

která má přítele rodilého

Francouze.

* A pomohlo ti to teda?

Jo pomohlo, dokonce jsem

dodělal ty zkoušky DELF!

* V primě a sekundě jste

měli až deset hodin

francouzštiny. To musel

být docela mazec, ne?

No, tak tam

je důležitý

ten vztah k

tomu jazyku

a taky

hlavně jak

ses vyspal –

já jsem měl

sklony tam dospávat.

* Jakou má pro tebe

francouština perspektivu?

Nejdůležitější je na tom ta

vůle to studovat. Co sem

slyšel, tak třeba v Bruselu

se hodně používá. Ale já v

Bruselu… slon v porcelánu!

Co se týče povolání, tak to

ještě vůbec nevím. Nevím,

jestli se dál budu zabývat

slovem… francouzský trh je

hodně bohatý – takže si

myslím, že bych si tak 20

frankofonních čtenářů

našel, přestože, a to se

hanbím, jsem ještě nic

francouzsky nenapsal – tedy

až na slohovky…

* Myslíš si, že na to má

francouzština dobré

dispozice, být literárním

jazykem? Pravda, třeba

Kundera, ten už teď píše

jenom francouzsky.

Francouzština je výborný

jazyk, třeba na projevení

něžných citů. Je hodně

tvárný a dají se s ním

výborně vyjádřit emoce.

Záleží taky na řečníkovi.

* Zkus porovnat úroveň

výuky francouzštiny a

angličtiny, neboť to je tvůj

druhý jazyk, ne?

Já si myslím, že angličtina

je tady vyučována

standardně. Dělá se tady

hodně projektů a tak. To je

myslím

dobré. Já

mám paní

profesorku

Kozákovou a

zatím jsem

spokojený. A

ještě bych

teda dodal, že jsem na

francouzské sekci

spokojený. Je to

dobrodružství – na rozdíl od

osmileté a už vůbec

čtyřletého. Co to vlastně je

čtyřleté? Na francouzské

sekci je to taková entropie.

Nevíš, co tě zítra čeká!

Hlavně já, který jsem totální

chaotik… Jsem spokojený!

* Co pro tebe vůbec GML

znamená?

Já když jsem nastupoval na

GML, tak jsem četl strašně

šíleného spisovatele,

jmenoval se Ladislav Klíma.

Ten má povídku, která se

jmenuje: Jak bude po

smrti? A tam je hlavní

postavou Matyáš

Lebermayer. A prostě

postupně jsem měl pocit, že

se dostávám vlastně do

jiného světa, teda jako na

GML. Předtím jsem totiž

chodil na takovou blbou…

dalo by se říct, že to byla

zvláštní škola. V

Šaraticích… zadek světa

(bylo použito vulgarismu –

pozn. autora). A pak jsem

udělal tenhle obrovský

skok, byl jsem úplně

uchvácený, když jsem přišel

třeba do učebny hudební

výchovy a tam ty obrázky a

tak. To kdyby viděla naše

paní učitelka na základce!

* Proč ses rozhodl pro

GML?

No, chtěl jsem vypadnout ze

Zbýšova.

* Ale přece to je sem ze

Zbýšova kus cesty. Je

spousta bližších škol, ne?

Cesta trvá kolik?

Půl hodinky. Vlakem

každou hodinu šest minut

po celé, i nazpátek ve stejný

čas, takže kdyby chtěl

někdo přijet…

* Proč tedy to GML?

No takhle, já když jsem byl

malý, tak jsem chodil k paní

magistře Beníčkové, protože

mámě připadalo divné, že se

Petr Gerneš: Přiložte hlavu
ke stěně a uslyšíte barokní

fugu!
Petr Gerneš z 3.BF, student francouzské sekce, patří bezesporu mezi výrazné osoby naší školy. Nabídku rozhovoru přijal bez
větších rozpaků, a tak jsme se v pátek ve tři hodiny sešli v jazykové učebně č. 10. Rozhovor trval více než 2 hodiny, neboť Petr
Gerneš, jak sám přiznává, velice rád mluví. Nejdříve se asi dvacet minut věnujeme společnosti a „světovému řádu,“ následně se
mi s vynaložením velkého úsilí podaří stočit rozhovor k naší škole a především k jeho osobě. Petr odpovídá velice široce a často
se dostáváme k úplně jinému tématu, nicméně to je právě jedno z kouzel našeho rozhovoru.

“Já se tady cítím
jako mimo

realitu… Tahle ta
škola je svět sám o

sobě!"



s děckama nebavím. Prostě

že s nimi neválím sudy,

nekradu melouny a tak.

Mně to přišlo jako kravina.

Já jsem seděl doma a

prohlížel jsem si

encyklopedie a hrál jsem si

sám se sebou na starý

Egypt a tak. Mámě to

připadalo divný, a tak mě

vzala někam do Krpole –

tam jsem chodil celý první

stupeň. Tam si se mnou

povídali, dělali testy a tak.

Doporučili mně prostě

přestup na víceleté

gymnázium, abych rozvíjel

svoje schopnosti. A padlo

tehdy jméno Lerch. Já se

musím přiznat, že jsem

vůbec nevěděl, kde to je. Já

jsem byl rád, že trefím na

Masarykovu a tak. A teďka

Matyáš Lerch, Veveří… no

to je jako u toho hradu,

nebo kde?

* Každopádně jsi už tady

dobré tři roky, tak mi

zkus popsat typického

člověka z GML.

Tak určitě strašně zajímavý

člověk, který může působit

strašně ordinérně na první

pohled. Ale jak spolu

koexistujete a jak tady

vzniká ta strašně zvláštní

chemie mezi lidmi… Myslím,

že tě někam nakopnou.

* Cítíš se tady teda dobře?

Já se tady cítím jako mimo.

Jako mimo realitu… Tahle

ta škola je svět sám o sobě!

* Nedílnou součástí naší

školy je i školní jídelna.

Takže co říkáš na školní

jídelnu?

Co já mám k tomu říct…

Právě jsem spořádal

kuřátko a jsem v celku

spokojený. Taky s ohledem

na to, kam jsem chodil na

obědy před tím. Já sním, co

se dá! A hlavně většina těch

školních jídelen není na to,

aby sis pochutnal, ale aby

ses nažral! Důležitý je, že

máš možnost výběru.

* Jaký je tvoje

nejoblíbenější jídlo?

Nejoblíbenější jídlo, to

prostě když si navolíš

úplnou běhavku (bylo

použito vulgarismu – pozn.

autora) plus omáčku UHO.

A teďka jdeš po té jídelně a

jsi úplně v hajzlu a jsi

naštvaný (bylo použito

dvojitého vulgarismu –

pozn. autora) na celý svět. A

nejednou se ozve řev a

vidím svoje známé, tak si

sednu k nim, žvejkám tu

podrážku… a je mi jak v

zahradě Edenské.

* Ty jsi tady na škole

docela známý. Čím si to

vysvětluješ?

No, to jsou prostě

takovéhle… Když jsem jel

autobusem do Bělehradu,

tak jsem se bavil s jednou

holkou z Prahy na téma

entropie. Co to je vlastně

chaos a já si myslím… Jako

jestli je chaos řád, nebo

neřád. A vznikla teorie, že

chaos je vyšší řád! A já jsem

jeho ztělesněním. Většina

lidí mě zná, protože já

prostě vyskočím ze třídy a

prostě začnu šířit ten vyšší

řád. Já jsem prostě nositel

vyššího řádu! Já jsem

takový… tohle (napodobuje

medvěda grizzlyho – pozn.

autora). Prostě jsem takový

trol, který naráží do

ostatních. Já jsem vlastně

nechtěl být slavný, já jsem

chtěl sehnat babu. Jak jsem

lítal po chodbách, tak jsem

se dostal k těm nejlepším,

co mohly být.

* Byť je to hodně osobní

otázka, nicméně jsi to už

nakousl, máš holku?

Já jsem se rozhodl… No,

zatím se naskytlo hodně

příležitostí, ale jaksi to

nedopadlo. Dospěl jsem k

názoru, že nevím, jestli je

člověk schopen tady v

tomhle období těch patnácti

let té opravdové lásky.

Myslím se, že když teďka

hledá člověk holku, tak je to

podmíněno tím, že když

budeš mít holku, tak budeš

vypadat jako borec před

ostatními a taky tím, že

chceš zkusit, a já to řeknu

otevřeně, sex. Zkusit jaké to

je, tak jako to zkusit s

chlastem a drogami.

* Na škole se proslýchá, že

umíš mluvit se stěnami.

Co na to říkáš?

Když jim mám co říct, tak

ano. To znamená, že třeba

jdu po chodbě a… (názorně

předvádí – hlavou se dotýká

stěny a u toho cosi mumlá,

občas se zakolíbe – pozn.

autora) Něco na ten způsob.

Existuje několik možností,

co dělám…

* Nicméně ten základ je,

že tedy mluvíš se

stěnami?

No ano, ale hlavně záleží na

akustice. No, já mám teďka

poslední dobou blízko

přírodě, rád se procházím a

tak. Ve městě se cítím jako

lev v kleci.

* Nesouvisí to nějak s těmi

stěnami? To je velice

zajímavé téma, to mnoho

lidí neumí.

No, mně přijde, jako

kdybych se snažil, přes tu

stěnu se dostat k té přírodě

právě. Dostat se pryč. No,

teďka mě napadlo… Jak

dlouho tady ty stěny jsou?

Tak řekněme, že 17 let. Tak

jaká je to doba? Samozřejmě

ty nátěry jsou nový, ale ony

jsou tady déle než já! Proto

já s nimi taky mluvím.

* Ty tedy mluvíš se

stěnou, nebo přímo s tím

nátěrem?

Heleď, to já sám nevím…

* Když tedy konstatujeme,

že taková stěna se skládá

z cihel, z malty, třeba z

perlinky, kdyby to byla

nějaká venkovní, a

samozřejmě z hrubé

omítky a z toho nátěru.

Tak s jakou částí…

Já co se týče stěn… Záleží

na tom, co potřebuji a jak se

cítím.

* Můžeme teda říct, že

podle toho, jakou máš

náladu, se bavíš s tou

určitou vrstvou té stěny?

Jo, taky by se to tak dalo

říct.

* Dej mi ještě na konec

příklad. Když máš třeba

zádumčivou náladu, tak s

jakou složkou stěny

komunikuješ?

No, když jsem naštvaný

(bylo použito vulgarismu –

pozn. autora), tak před

sebou vidím takovou velkou

bílou hnusnou hmotu –

takže možná to je ta omítka.

Ale když se člověk cítí

dobře, tak se může bavit s

duchem té stěny. K tomu

jsem se chtěl dostat! Já si

myslím, že všechno je nějak

živé a neopakovatelné.

Takže můžeš se dokonce

kochat tou stěnou, můžeš

se totálně ožrat ze stěny!

Když na to máš schopnosti,

můžeš mít satori ze stěny

(satori je cílem duchovní

praxe Zen buddhismu –

poz. autora). Můžeš se

dostat do takového stavu, že

prostě u té stěny stojíš… Je

to blbý, ale je to tak. Ty

wółe, ty jsi jediná na světě

(bylo použito vulgarismu –

nahrazeno polským

překladem – pozn. autora)!

* Poslední otázka k

problematice stěn. Jakou

máš nejradši?

Nemám nějakou favoritku…

Ale nejlepší je taková, na

které nechala nějak dívka

svůj otisk. Kdyby stěny

mohli mluvit ke každému,

tak bychom se dozvěděli

spoustu věcí!

* Kde se vidíš za 20 let?

Já chci být sám sebou!

* Chceš něco vzkázat na

závěr možným čtenářům?

Milí čtenáři, já vám říkám

asi tohle to… Co se týče

GML, tak tenhle rozhovor

dokazuje, že sem chodí

opravdu zvláštní a zajímaví

lidé. Myslím si, že není

dobré většinu lidí tady na

téhle škole odsuzovat.

Člověk by měl být tady co

nejvíc otevřený, protože pak

toho nejvíc uslyší. Prostě

můžeš přiložit hlavu ke zdi

a uslyšíš třeba i barokní

fugu. Musíš být otevřený a

nechat druhé mluvit!

Dominik Koutný
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Dnes s Ines
Konečně. Ten zvuk, který

každý již dlouho očekával.

Zvonění ohlašující konec

naší poslední hodiny. Před

námi je páteční odpoledne a

celý víkend. Většina mých

spolužáků s dávkou nové

energie vyráží ke schodům,

pryč ze školy. Já oproti

tomu jdu s Dominikem

směrem ke středu této

budovy.

Paní uklízečka už na nás

čeká. Tato milá žena se

včera ochotně podvolila naší

prosbě, zda bychom s ní

mohli dnes absolvovat část

jejích běžných povinností –

uklidit naši třídu. Přivítá

nás dvěma košťaty a my se

s Dominikem s chutí

pustíme do práce. Dneska

je toho na uklízení hodně,

vybrali jsme si ten nejlepší

možný termín. „V pátek to

bývá vždycky nejhorší,“

vysvětluje nám ochotně

paní uklízečka, „ale takhle

moc to normálně nebývá!“

Není se co divit, školou se

prohnala řada loučících se

maturantů a po dnešním

trojnásobném Posledním

zvonění, je těžké najít

alespoň jednu lavici čistou, i

když nebudu počítat

konfety, drobné papírky,

kterých je po třídě

rozsypané obrovské

množství.

Zjišťujeme, které třídy

bývají normálně

nejšpinavější. „No, z tohohle

patra ta vaše a ještě ta

vedlejší,“ usmívá se na nás

naše průvodkyně školním

úklidem, „jinak nevím, zbylé

patra uklízí jiní.“

Zametání alespoň můžeme

využít k tomu, zjistit něco

víc o běžném všedním dni

uklízeček. „Začínáme

odpoledne a končíme večer,

někdy v sedm, někdy

později. Dneska to bude

alespoň do osmi.“ Kroutí

hlavou paní uklízečka, která

stále nemůže pochopit, jak

někdo může natropit takový

nepořádek.

Po chvíli mi se smíchem

vezme smeták z ruky, že mi

ukáže, jak se pořádně

zametá. „Takhle bys tu byla

až do rána,“ říká mi,

napodobujíc moje hlemýždí

tempo. „Já musím uklidit

celé tohle patro a pak ještě

něco dole!“

Snažím se jí v rychlosti

zametání vyrovnat a

Dominik obratně stočí

rozhovor k její minulosti.

Tato žena, původem z

Angoly, vychovala tři děti,

které po politických

problémech v zemi vzali i s

manželem s sebou do

Česka. „Oba jsme tam s

manželem pracovali, on byl

jedním z předních členů

vlády, jenže pak se začali

měnit poměry a my se ocitli

v nebezpečí.“ Vypráví nám

ochotně paní, která kromě

rodného jazyka mluví

plynně francouzsky a

portugalsky. Ani její čeština

není špatná, i když se nám

za ni dopředu omluvila.

Všechny její děti jsou dnes

dospělí občané České

republiky, stejně tak jako

ona a její manžel, kteří tu

oba mají stálé zaměstnání.

Po dvaceti minutách jsme se

zametáním u konce a paní

uklízečka nám děkuje za

pomoc, my jí děkujeme za

její ochotu. Uděláme pár

fotek na památku a poté se

naše cesty rozcházejí. My s

Dominikem směřujeme

domů, paní uklízečka do

další třídy, aby začala s

úklidem nanovo.

Ivana Koloušková

inzerce




