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Milí studenti, vážení čtenáři,
právě držíte v rukou poslední vydání školního časopisu v tomto kalendářním roce. Načasování odpovídá i
obsahu našeho čísla.
Jádro jako obvykle tvoří hlavní téma opřené o vaše vlastní názory. V této rubrice se tentokrát zabýváme
vánočními svátky. V grafech zpracované ankety tedy najdete například odpověď na to, kdo vlastně nosí
vánoční dárky ve většině rodin studentů našeho gymnázia. Zkuste se v tom předvánočním shonu zastavit a
zamyslet se, co pro vás Vánoce vůbec znamenají a jak to bylo dřív. Upřímně se přiznám, že jsem zatím
letošními svátky nijak neřešil, a to jsem tradičním zastáncem Vánoc.
Od posledního vydání časopisu uběhly asi dva měsíce a měsíce to nebyly pouze nudně naplněné učivem, ale
i příjemnými společenskými akcemi, které jsou spojeny se školou. V říjnu si studenti druhých ročníků
zatancovali na prodloužené, která byla „generálkou“ zakončené. Od ledna začíná plesová sezona a ani naše
gymnázium nezůstává pozadu. Letos proběhne ples 20. ledna už tradičně v kulturním domě v Nesovicích.
V prosincovém období je na Gymnáziu v Bučovicích tradičně rušno. Snad nejfrekventovanějším prostorem
je aula, kde nacvičují maturanti stužkování a další studenti vánoční koncert, kterým je vždy perfektně
zakončen kalendářní rok ve školních lavicích. A v lednu už musí být aula opět připravena na nácviky
slavnostní polonézy. Ani letos nebude v předvánočním čase chybět utkání ve florbale.
Dále si v časopisu můžete přečíst, na co už jste si zvykli. My se opět shledáme v březnovém čísle, a proto
vám všem přeji veselé Vánoce naplněné klidem a pohodou, bez stresu, shonu a dalších aspektů, které jsou
pro současné Vánoce tak typické. V celém novém roce ať se vám vše daří podle vašich představ a přání.

Doktor alias Filip Zachariaš
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Hlavní téma - Vánoce
Na adventním věnci dohořívá třetí svíčka, z kuchyně voní cukroví, v obchodech je podezřele mnoho lidí a
ze všech stran můžeme slyšet vánoční koledy. Reklamy nabízejí kapry, ale i nepřeberné množství
jehličnatých stromků a všemožných ozdob. Nezaměnitelná prosincová atmosféra na nás dýchá na každém
kroku, ať chceme nebo ne.
Po roce jsou tady zase Vánoce – pro mnoho lidí nejvýznamnější svátek roku. Je to sice původně
křesťanská tradice, oslavující narození Ježíše Krista, ale náboženský význam se pomalu vytrácí. Vánoce slaví
většina lidí po celém světě, ale každý národ má svůj vlastní způsob. Ale právě tradiční české svátky mají
neuvěřitelné kouzlo, které obdivují i mnozí cizinci. Přípravy pomalu vrcholí, nezbývá než doufat, že napadne
alespoň trocha sněhu.
Obecně se tradice Vánoc rozšířila v sedmém století, i když jako svátek byly uznány už koncem čtvrtého.
Nadělování dárků má původ ve středověku, dříve se nadělovaly spíše ručně vyráběné drobnosti. V dnešní
době je obvyklé nakupovat dárky v obchodních střediscích, a pokud nejste v balení dárků příliš zruční,
můžete si je dokonce nechat krásně zabalit. Svátky v Česku nejsou až tak komerční jako na západě, ale už
nejsou ani tak tradiční jako kdysi.

Vánoce jsou především svátky klidu a míru, obdarováváme své nejbližší a trávíme čas s rodinou.
Vánoce by neměly být o tom, darovat co nejvíc drahých dárků. Měli bychom dát určitým lidem
najevo, že si jich vážíme, že pro nás hodně znamenají, a to alespoň těch pár dní v roce.
Zvyky a tradice
K Vánocům patří také zcela neodmyslitelně zvyky a tradice. Vždyť první jesličky byly postaveny v Itálii roku
1223 Františkem z Assisi. V poustevně v horské jeskyni postavil žlab, založil ho krmivem a přivedl k němu
živého oslíka a vola. U jeslí pak jako u oltáře v noci sloužil štědrovečerní mši - první „půlnoční". První český
betlém představili veřejnosti jezuité v roce 1560 v kostele sv. Klimenta v Praze. Byly první nejen v Čechách,
ale i v celé střední Evropě. Neví se, jak přesně vypadaly, ale podle dochovaných záznamů měly velký úspěch,
takže se zvyk stavět jesličky brzy rozšířil. Základní figurky jsou Ježíšek v jeslích, Marie a Josef, oslík a vůl,
pastýři se stády oveček a postavy tří králů - mudrců z Východu. Betlémy bývají u nás zasazovány do krajiny
podle místa vzniku. Stavění betlémů bývalo nejrozšířenějším vánočním zvykem až do 19. století, kdy se
novým symbolem Vánoc stal vánoční stromek.
Každý z nás si jistě vzpomene na některé tradice, jako je lití olova, krájení jablíček, pouštění lodiček, házení
střevícem za hlavu, půst a šupiny pod talířem nebo v peněžence.
Znáte však některé z dávno zapomenutých?
Cizí věci v domě
Před Vánocemi bychom všichni měli vrátit všechny půjčené nebo zapomenuté věci. Dosáhneme tak
v příštím roce klidu a mála starostí.
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Hlavní téma - Vánoce
Jablko se zápalkami
Každá svobodná dívka zapíchne do jablka tři zápalky. Každá z nich musí symbolizovat jednoho uchazeče o
její ruku. Zápalky se musí zapálit všechny v jednom okamžiku a ta, která vydrží hořet nejdéle, ukáže toho
pravého nápadníka a zároveň lásku na celý život.
Vaření knedlíků
Pokud se dívka nemůže rozhodnout, kterého nápadníka si vzít, zadělá těsto na knedlíky. Do každého
knedlíku zabalí lísteček se jménem a všechny dá současně vařit. Ten, který je následně rozkrojen jako první,
symbolizuje toho, koho si má dívka vzít.
Klepání na kurník
Dříve některé dívky klepávaly o Štědrém dnu střevícem na kurník. Pokud se ozvala slepice, znamenalo to, že
se dívka v příštím roce nevdá. Ozval-li se kohout, pak se konala brzy veselka.
Třesení bezem
Až se, dívky, půjdete o Vánocích projít po ulici a budete mít po ruce bezovou větvičku, třepejte jí. V domě, u
kterého zaštěká pes, bydlí váš nastávající.
Stíny na zdech
Rodina se posadí kolem stolu a do jeho středu umístí zapálenou svíčku. Všichni se dívají po stěnách a ten,
jehož stín se zobrazuje bez hlavy, do roka zemře.
Jablečná jadérka
Dvanáct jablečných jadérek ponoříme do misky s vodou. Kolik z nich vyplave, tolik bude v příštím roce
suchých měsíců.
Klíčení cibule
Do každého rohu místnosti se dala jedna cibule. Jestliže do Tří králů vzklíčila, znamenalo to, že následující
rok bude úrodný
Talířky s překvapením
Na kuchyňský stůl většinou hospodář rozprostřel čtyři talíře, pod ně dal zlatý tolar, kousek chleba, trochu
hlíny a hřeben. Pak pozval do světnice zbytek rodiny. Každý otočil jeden talíř. Ten, kdo najde chleba, bude
mít celý rok co jíst, kdo zlaťák, bude mít dost peněz. Hřeben znamenal vši a nepříjemnosti. Ten, kdo našel
pod talířem hlínu, do roka zemře.

Lucie Ulrichová, Michal Marko
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Neboť nám nastal čas Vánoční, je anketa tohoto čísla o čem jiném než o Vánocích. Kromě studentů na
našem gymnáziu nám své názory poskytli i někteří z pedagogů.
První otázka byla: Těšíte se na Vánoce?
Odpovědi na tuto otázku byli poněkud jednoznačné
a většina se shodla na tom, že se opravdu těší ;).

Druhou otázkou jsme se chtěli dozvědět, co se dotázaným vybaví pod pojmem Vánoce. Měli na výběr ze tří
možností.
14,1% lidí si pod pojmem Vánoce
vybaví spoustu práce a příprav.
Přesně polovina se již v
představách vidí u večeře,
rozbaluje dárky a láduje se
sladkostmi. Ale ano, i o tom
Vánoce jsou.
A třetina se zase spíše těší, až si
odpočine od všedního shonu a
bude relaxovat.

Třetí otázka byla trošičku na zjištění, zda je i u nás populární Santa Claus.
Otázka zněla: Kdo nosí vánoční dárky?
Příjemným zjištěním pro nás bylo, když jsme se z ankety
dozvěděli, že Ježíšek je u nás stále nejpopulárnější. A Santa
Clause předhonil i Děda Mráz.
Většina tedy hlasovala pro Ježíška a někteří dokonce i pro
„Ježíška s malýma pomocníkama a s velkým pauzátorem
času“.
Pochopitelně se našli i někteří, kteří odpovídali tak, že
dárky nosí rodiče. Všichni ale víme, že to jsou jen fámy s
Ježíšek je NEJ !!!!
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Hlavní téma - Vánoce
Čtvrtá otázka zněla: Zpíváte doma na Vánoce koledy?
Výsledek byl půl na půl (pro ANO 53% a pro NE 47%). Mezi nejoblíbenější „Vánoční hity“ patří: Nesem Vám
noviny; Tichá noc; Rolničky; Narodil se Kristuspán; Štědrej večer nastal, Vánoce, Vánoce, přicházejí; Chtíc,
aby spal; Pásli ovce Valaši, Veselé Vánoční hody a překvapivě i česká umělecká klasika – ČESKÁ MŠE
VÁNOČNÍ (J.J.Ryba).
Díky páté otázce jsme se dozvěděli, která Vánoční pohádka je nejoblíbenější.
Nejvíce oblíbená Vánoční pohádka
je téměř s polovinou hlasů TŘI
OŘÍŠKY PRO POPELKU.
MRAZÍK se také stále drží jako
nejoblíbenější Vánoční pohádka.
A 4,6% lidí se každý rok těší na
novou štědrovečerní pohádku.
Mezi ostatními pohádkami se
objevila i česká klasika jako PYŠNÁ
PRINCEZNA, S ČERTY NEJSOU ŽERTY,
TŘETÍ PRINC, ANDĚL PÁNĚ, rodinná
filmová komedie CHOBOTNIČKY Z II.
PATRA a americká pohádka GRINCH.
V šesté otázce jsme zkoušeli, zda opravdu všichni jedí na Vánoce kapra (popř. rybu).
72,4% lidí jedí rybu (65% konkrétně KAPRA), 10,3% jiný druh masa nebo cokoli se řízkům podobá, takže i
smažený sýr. A 5,8% nejí maso na štědrý den vůbec. Ale tři čtvrtiny opravdu tradici dodržují a to je
uspokojivé.
Předposlední otázkou jsme chtěli poznat, nějaké (ne)tradiční zvyky o Vánocích, které studenti a profesoři
na našem gymnáziu uskutečňují.
47,6% lidí napsalo, že žádné tradice nedodržují, ale zbytek (52,4%) ano. Nejoblíbenější zdá se, že je
ROZKROJENÍ JABLÍČKA; LODIČKY Z OŘÍŠKŮ; PŮST, abychom viděli zlaté prasátko; KAŽDOROČNÍ ODPOLEDNÍ
PROCHÁZKA; ale nesmíme zapomenout na lití OLOVA a také sledování 1.HVĚZDIČKY (aby měl Ježíšek čas
navíc) ;).
A poslední otázkou byla ta, jestli budeme trávit Vánoce mimo domov.
Tato otázka byla asi také zbytečná, protože drtivá většina (95,3%) studentů a kantorů bude jen doma a
zbytek se odhodlal potěšit svou návštěvou babičky, tety a další příslušníky rodiny.
Přejeme vám tedy, abyste si všichni Vánoce užili a ve vašich rodinných tradicích zdárně pokračovali. A tímto
děkujeme za to, že si na naši anketu udělali čas tentokrát i někteří kantoři a také třídy VI., 4.A a IV.
Mlčkoušková, Kubek
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Hlavní téma - Vánoce
SVÁTKY „KLIDU A MÍRU“

Vánoce, Vánoce přicházejí...tak začíná nějaká koleda, ne? Nejsem zrovna znalkyní téhle skupiny
písniček, (vlastně neumím celou ani jednu), nicméně fakt, že svátky „klidu a míru“ se nezadržitelně blíží,
prostě neunikl ani mně. Za těch osmnáct let už jsem ale pár postřehů nastřádala...
Podle některých by mě asi mělo strašně mrzet, že jsem nikdy neokusila ten slovy nepopsatelný
pocit, kdy se prodíráš obchodním centrem tělo na tělo, kapky potu umocněné klimatizací jen tiše stékají po
tvářích a zádech nakupujících ženoucích se s tebou za horou nejvýhodnějších nabídek z barevných letáků. U
regálů a pokladen můžeš totiž závodit, i když nejsi zrovna atlet. Místo vítězného vavřínu zvedáš nad hlavu
stejně vítězoslavně krabice s ukořistěným zbožím, což je snad ještě cennější trofej.
S jemným tikem v oku se pachtíš z práce. Ještě že ti ty dárky už v supermarketu zabalili, to je prostě
úžasné. Člověku to strašně ušetří čas a nervy, to byste nevěřili. Ono nesmí ti být líto trochu té koruny. Pak
vnímáš Vánoce opravdu v pohodě.
Když babička peče deset druhů cukroví, zvládneš to taky. Jenom kdy? O víkendu, to se zvládne. A
vyšůrovat. ...kam to všechno časově nacpat? Tvůj seznam je už tak nacpaný! Nevadí, člověk se hold trochu
musí ohánět, aby mohl být ty tři dny v klidu a pohodě. To těch čtrnáct dní nebo tři týdny stresu, to se s tím
vůbec nedá srovnávat.
Jakmile je všechno hotovo – stromeček nastrojený, kapr obalený, manžel vyspaný,...přichází čas
pohody... Jak jsme se na to natěšili! Celá rodina se sešla u jednoho stolu. Sváteční atmosféra dýchá na
všechny. Svírá nás strach, že se už nezbavíme toho křečovitého úsměvu na tváři při přátelských rozhovorech
se členy rodiny, které jsme celý rok neviděli a se kterými si přece máme stále tolik co povídat. Scény z filmu
Pelíšky jako by natočili podle naší rodiny, říkáme si.
Po tom, co se strýčkovi zabodla do krku kapří kost, ale on se bohužel vrátil, jdeme rozbalovat dárky.
Tuhle část máme všichni nejraději. Všimněte si, že lidé se dělí do několika kategorií. V první jsou lidé šťastní
– to, co si už před měsícem koupili a schovali si „pod stromeček“, mohou už konečně začít používat. Další
dvě skupiny jsou velmi překvapené – buď z toho, že Ježíšek přinesl opět ty samé ponožky jako loni
(Otřepaná fráze, co? Omlouvám se předem všem literárním kritikům.) či z toho, že opravdu nedostali to, o
co už potřetí Ježíškovi napsali. Paradoxně možná patří mezi ty šťastnější, jak pochopíme posléze:
Podíváme se totiž na Popelku a opět se společnost samovolně rozdělí na skupiny. První, ta méně šťastná,
sedí vesele u pohádky, nestuduje manuál nových dárků, které už dobře znají, protože si je přece už před
časem důkladně sami vybírali. Nadšení tedy brzy vyprchalo. Další skupina sice nedostala přesně to, co
chtěla, ale přece jen jsou na tom nejlépe členové poslední skupiny, kteří dostali buď nějakou věc víckrát či
něco, co opravdu - opravdu nepotřebují.
Nebo se pletu? Rozhodně ne! (Autor článku má vždycky pravdu, znáte to...)Teď si vlastně můžou
vybrat, co opravdu chtějí a potřebují! A roztáčí se opravdové vánoční soukolí. Ještě před půlnocí se otvírají
nějaké internetové stránky, kde můžete tyto nechtěné dárky vyměnit se stejnými šťastlivci....Jak krásně
vykreslená ta vánoční nezištnost všech!
Poslední skupina, většinou do ní spadají rodiče, jen tiše tuší, že tohle veselí, které je vyšlo přesně na
***** korun můžou začít splácet až za měsíc. Jaká úleva! Nemuseli se letos vůbec stresovat, že nebudou
mít pod stromečkem málo dárků nebo že nebudou pro jejich děti „dost dobré“. Proč si kazit idylu? Vždyť je
to tak krásné, půjčku splatíte akorát na příští Vánoce.
To ale už předbíhám, co? Věřím, že si nadcházející dny „klidu a míru“ prožijete opravdu v pohodě a
po svém.
Takže vám všem přeji stejně idylický, šťastný a veselý
- zbytek dne.
Anna Hrubá
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Ze života školy
Bílá pastelka
Naše škola se i letos zapojila do celonárodní sbírky na pomoc nevidomým občanům. Dvojice studentů
z kvinty oblečené do bílých a černých triček s logem akce prodávaly pastelky. Každý tak mohl přispět
symbolickou dvacetikorunou na zlepšení života nevidomým. Akce probíhala v rámci Mezinárodního dne bílé
hole ještě v dalších 250 městech České republiky.

Přírodovědný klokan
Ve středu 19. října se konala přírodovědná soutěž z oblasti chemie, fyziky, matematiky, biologie a zeměpisu
pořádaná Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Celkem třicet studentů od tercie až
po sextu a 1. A bylo rozděleno do dvou kategorií. Výsledky soutěže najdete na stránkách školy.

Návštěva koncentračních táborů Auschwitz a Birkenau
Pro studenty vyšších tříd gymnázia byla uspořádána exkurze do Polské Osvětimi, poblíž které se nachází
známý koncentrační tábor, aby se blíže seznámili s největší hrůzou druhé světové války - holocaustem. Po
půldenním putování uličkami, domy, celami, plynovou komorou a krematoriem jsme přejeli do Krakova,
jednoho z nejkrásnějších polských měst, které se pyšní několika desítkami krásných nově
zrekonstruovaných kostelů.

Beseda o pravěku
Dne 4. listopadu se konala přednáška o pravěku Kláry Rybářové z vyškovského muzea, která s sebou na
ukázku přivezla archeologické vykopávky z blízkého okolí - mamutí stoličku, úlomky keramiky, knoflíky,
bronzové náramky, záušnice, meče. Její vyprávění bylo doprovázeno i zajímavou prezentací. Přenáška byla
určena třídám, které letos probírají právě pravěk v dějepise.

Zájezd do Vídně
Jako každý rok i letos se naše škola vypravila do předvánoční Vídně. Letos se však celá akce uskutečnila
ještě před začátkem adventu. Studenti tak navštívili nejen Vánoční trhy, náměstí Marie Terezie, Hofburg,
Štěpánský kostel, ale i zajímavou výstavu nejlepších secesních malířů v Belvederu.

Michal Marko
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Rozhovor
Kde jste studovala a co učíte?
Pocházím z Ostravy, studovala jsem tedy na FF Ostravské univerzity obor český jazyk-anglický
jazyk. Po návratu z mateřské dovolené učím jen angličtinu.
Jaká jste byla studentka?
Na gymnáziu výborná, na VŠ průměrná.
Baví Vás Vaše profese?
Ano. Kdyby mě nebavila, nedělala bych ji.
Vracíte se k nám po dlouhé mateřské dovolené. Těšila jste se?
Samozřejmě. Poslední rok už moc.
Co Vaše koníčky a Váš volný čas?
Chodívám se psy na procházku, starám se o našeho chameleona, ráda si zahraji ping pong nebo tenis, čas
od času si zajdu s bývalými spolužáky na skleničku. Nejraději relaxuji v houpacím křesle u rozpáleného krbu
s pěknou knížkou. Mám jednu takovou úchylku-ráda si listuji v nejrůznějších slovnících, kterých mám doma
spoustu. Mým oblíbeným je etymologický.
Krom večerů vlastně čas sama pro sebe nemám a vadí mi to jen výjimečně. Baví mě hrát si doma s dětmi děti různého věku jsou úžasný lingvistický a sociologický studijní materiál.
Máte oblíbené „osudové“ číslo?
Ne. Líbí se mi číslo 17, ale nevím proč a na osudovost čísel nevěřím.
Co Vy a tělesné tresty?
Pokud fyzicky ani psychicky neublíží a fungují, tak jsem pro. Jsou situace, kdy domluva nestačí.
Myslíte si, že vzdělání je základem života?
Ne. I nevzdělaní lidé mohou být šťastní, pokud se jim podaří najít si přátele, partnera, koníčky a práci, která
je baví. Vzdělání, vědění však život bezesporu obohacuje, pomáhá nám porozumět mnohým skutečnostem
a věcem okolo nás a v neposlední řadě nám umožňuje získat práci, kterou jsme si vybrali.
Jaký je Váš názor na sloučení Gymnázia a Obchodní akademie?
Je to nutný krok. Dětí ubývá.
Kdybyste vyhrála v loterii, řekněme 10 milionů Kč, co byste s nimi udělala?
Jako asi téměř každý člověk: splatila dluhy, část bych uložila, abychom jako rodina přestali být existenčně
závislÍ na zaměstnavatelích a mohli pracovat jen tak pro radost. Část peněz bychom určitě procestovali; je
mnoho zemí, které bych chtěla vidět a na prstech jedné ruky byste spočítali ty, ve kterých jsem už byla. No
a zbytek bych rozdělila mezi ty, jež to potřebují.
Děkuji paní profesorce za odpovědi a její čas.
Šárka Zbožínková
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Recenze
Coldplay – Mylo Xyloto (vydáno 24. 10. 2011)
Ještě než se pustím do samotného alba, sluší se vysvětlit název, nad kterým si měsíce hromada fanoušků
marně lámala hlavy. Vysvětlení přišlo až několik týdnů po vydání alba. Mylo je chlapec, Xyloto dívka a Mylo
Xyloto vypráví jejich zamilovaný příběh. Čekali jste něco filozofičtějšího? Ale no tak, tohle jsou přece
Coldplay a jejich hlavní zbraní byla vždy jednoduchost. Možná proto jsem měl raději první tři alba, než
všemi opěvované Viva La Vida Or Death And All His Friends, které je až zbytečně často považováno za vrchol
jejich tvorby. Při poslechu celé diskografie se nemůžu zbavit pocitu, že Coldplay prošli jakýmsi procesem
kolorizace. Deska od desky je „barevnější“ a v tom je možná můj problém – já totiž raději věci černobílé. Je
škoda, že si při vyřčení názvu skupiny vybaví 95% lidí Viva La Vida a nikoliv Spies, A Message... Je to jejich
rozhodnutí, je to špatné rozhodnutí, ale já s tím nic nenadělám. Vylil jsem si srdíčko a teď už tedy konečně
pojďme k poslednímu přírůstku do rodiny. Je tu Mylo Xyloto, v pořadí druhé album Coldplay, které má na
starost slavný producent Brian Eno. A opět je jejich nová deska pestřejší než mnou nepochopený
předchůdce. Po prvním poslechu jsem ze zvědavosti zavítal na fanouškovské forum coldplaying.com, abych
se podíval, co si o tom teda ti Coldplayers myslí. Zůstal jsem v úžasu, když většina příspěvků kritizovala Ena
za zničení potenciálně výborného alba, plného skvělého materiálu. Já vnímám Mylo Xyloto přesně naopak.
Tam, kde frontman Chris Martin a spol. nemají co nabídnout, přispěchá Eno a vykouzlí z toho píseň, která
neurazí. O nedostatku invence hovoří také intro a dvě zbytečné mezihry. Nyní zkusím projít album skladbu
po skladbě. Když vynechám intro, jako první spustí ve svižném tempu Hurts Like Heaven. Hned na ní je
krásně vidět Enova práce. Absence výraznějšího nápadu je schovaná za spoustou skvělých zvuků, kytarové
mezihry jsou vypiplané do detailu. Následují dvě nejpovedenější věci z celého alba. Singl Paradise většina z
vás v poslední době nejspíš nejednou slyšela. Já z něj byl unešen už při krátké ukázce před samotným
vydáním a nadšení se mě pořád drží. Mixu lehkosti z prvních alb v kombinaci s Enovou velkolepou aranží
tleskám. Opět za sebou však nemám Coldplayers, kteří nechtějí, aby jejich miláčci zněli jako Backstreet
Boys. Je asi lepší jim to nebrat. A konečně je tu Charlie Brown, highlight alba a jedna z nejlepších písní od
Coldplay vůbec. Nabízí se srovnání se songem Shiver, z debutového alba. Úžasná chytlavá melodie a
gradace je to, co od Coldplay očekávám. Produkci chválím naposledy, je totiž úžasná na celém albu. Tedy na
celém s vyjímkou akustické Us Against the World. Tu ani Eno nemohl zachránit a po Charliem působí jako
pěst na oko. První singl, Every Teardop Is A Waterfall, slyšel snad každý. Chytlavá letní píseň na festivaly,
není moc co vytknout, pro mě lepší než Viva La Vida. Pochvalu zaslouží kytarista Jonny Buckland za příjemné
svěží riffy. Druhá polovina alba je bohužel o kus slabší (s fanoušky Coldplay se asi nikdy v životě neshodnu).
Major Minus je sestrou Hurts Like Heaven a hodnotil bych ji stejně. U.F.O. je zase druhá Us Against the
World. Je trochu paradox, že Coldplay znějí v součastnosti líp se syntetizátory, než s akustickou kytarou.
Výjimka však opět potvrzuje pravidlo. Duet s Rihannou, pojmenovaný Princess of China, je totiž to nejhorší,
co kdy Coldplay vydali. Při chválení tohoto příšerného electropopu už pro mě Coldplayers definitivně
ztracejí kredibilitu. Jako spása pro uši pak působí Up in Flames, jeden z nejlepších momentů alba. V ní se
Coldplay vrací nejvíc ke svým počátkům, přičemž se konečně objevuje intimita s naléhavostí, na které jsem
byl ve spojení s Coldplay kdysi tak rád zvyklý. Předposlední Don't Let It Break Your Heart je čistý průměr,
závěrečná Up with the Birds je dalši „starocoldplayovská“ píseň, která potěší a jako finále funguje solidně.
Celkově na mě Mylo Xyloto působí lépe než Viva La Vida, jen je škoda, že věcí jako Charlie Brown a Up in
Flames není víc. Takhle i přes občasné nadšení nemůžu dát více než 60%, jelikož by si polovina alba
zasloužila vyškrtat. Nicméně díky silným singlům to všichni klukům z Coldplay stejně sežerou, festivaly jim
budou patřit dál, a to je možná vše oč jim jde.
Daniel Král
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Koutek srandy

Kdy je vhodný čas?
Někdy neumíme v určitý čas zvolit vhodná slova.
Co třeba chtěla by říct manželovi vdova?

jako třeba "mám říct pravdu a nebo lhát?"
Pravda zraňuje a tolik bolí,
proč o ni každý teda tak moc stojí?

Co má říct kluk, se kterým rozchází se holka?
Bolest je škola života, ale důležitá je i školka.

Možná proto, že "někomu lhát"
je horší, než přestat milovat...

Co cítí matka, jíž umírá dcera?
Ptá se, pro dnes už není včera ...

Na cestě životem potkáš spoustu lidí,
ale jen málo z nich, tě i plakat vidí...

Otázek a odpovědí je téměř celý svět,
tak proto neváhej, zvedni se a leť !

Těch co tě opravdu znají, najdeš jen pár
a za nějakou dobu si řekneš "jsem rád, že jsem je
znal!"

O to tvrdší však bývá přistání,
smutkem a zklamání nejčastěji zavání.
Já tedy ptám se, je lepší vzlétnout a padat?
Nebo jen přihlížet a odpovědi hádat?

Dělej tak, aby si to řekli také oni,
neboť ten, kdo je sám, jen slzy roní...

Existuje spousta věcí, na které se nesmíme ptát,

Markéta Mlčoušková
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Za kulturou
Vánoce za dveřmi, samý stres z nakupování dárku, ale co kdybyste si taky udělali čas na nějaký ten koncert?
Tady je pár tipů!

KONCERTY:
19. 12. 2011-TUBLATANKA-slovenská rocková skupina se vrací 19. Prosince do Prahy. Jako speciální host
vystoupí Grabriela Gunčíková.
Retro Music Hall,Francouzská 4,Praha 2,Praha. Začátek ve 20:00.

29. 12. 2012 - MIRO ŠMAJDA - vystoupí v rámci svého Goodbye tour.
Metro Music Bar, Poštovská 6, Brno. Začátek 20:00.

22. 1. 2012 - DAN BÁRTA - novoroční koncert, na kterém vystoupí společně s ILLUSTRATOSPHERE
a EPOQUE QUARTET
Janáčkovo divadlo. Začátek 19:30.

22. 3. 2012 - ARAKAIN - hosté koncertu Lucie Bílá, Gabriela Gunčíková, Bára Basiková Kamil Střihavka, Láďa
Křížek, Radek Zíka, David Spilka, Vlasta Horváth, Vláďa Šafránek a Petr Kolář.
KC SEMILASSO, Palackého tř. 126, Brno. Začátek v 19:00.

DIVADLA:
16. 12. 2011-ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY-Legendární Shakespearova komedie o lásce v různých podobách.
Městské divadlo Brno. Začátek v 19:30.

5. 1. 2012 - LOUSKÁČEK - Jeden z nejslavnějších baletů Petra Iljiče čapkovského.
Uvádí Národní Divadlo Brno - Janáčkovo divadlo. Začátek 18:00.
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Za kulturou
29. 2. 2012 - CARMEN- světoznámá opera George Bizeta
Janáčkovo divadlo. Začátek v 19:00.

KULTURA Z BUČOVIC:
18. 12. - MARÝNKA - Vánoční koncert v dlouhém sále bučovického zámku
Státní zámek Bučovice, dlouhý sál. Začátek 18:00.

18. - 20. 12. - VÁNOČNÍ TRHY
Náměstí Svobody, Bučovice

23. 12. - STŘÍBRŇANKA - Vánoční koncert známé dechové skupiny
Katolický dům Bučovice. Začátek 18:15.

26. 12. - ŠTĚPÁNSKÝ POCHOD
Bučovice, sraz 6:55 na vlakovém nádraží.

20. 1. 2012 - ŠKOLNÍ PLES - Ples bude jako každoročně zahájen ve 20:00 slavnostním předtančením žáků
pod vedením prof. Handrlové. Připravena bude rovněž i bohatá tombola.
Kulturní dům Nesovice. Začátek 20:00

Lenka Slezáčková, Michal Marko, Filip Zachariaš
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