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Děkujeme za nový automat na kávu!
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Plzeň, Plzeň, Plzeň … Kdo by do Viktorky řekl, že „přejede“
momentálně druhý celek italské Serie A poměrem 5:0? Kdo by
do Sparty řekl, že povede téměř celý zápas (zejména díky
skvělým výkonům gólmana) na Stamford bridge, a o
prodloužení přijde (možná trochu nespravedlivě) 30 sekund
před koncem nastavení? Pak že český fotbal nemá úroveň …
Víno, ženy, zpěv – tak pravil intelektuál Pavliš. Budiž to naše
téma. Rozhodně se máte na co těšit – např. na „Micky prsa
trojky – k vidění u Chvojky“ na straně 14! Dobře se bavte! 
Jakub Hledík
Šéfredaktor

3/2013
http://podlampou.cekuj.net
Šéfredaktor: Jakub „Big BOSS“
Hledík, Redakční rada: Tereza
„5th – gratz!“ Čermáková, Marie
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Průvodce číslem
… ehm, už tu dávno měl být.
Takže jedeme bez něj.
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ZAČÍNÁME …

SOUTĚŽ z minulého čísla
Naši soutěž vyhrál Walter Mazzarri,
který správně tipnul výsledek zápasu
Neapol vs. Plzeň. Že nevíte, kdo to je?
No přece trenér italské Neapole!
Náhoda?
My
každopádně
blahopřejeme a posíláme do Itálie
podepsanou fotku Viktora Kořístky.
-j2-

V únoru dopadl na území Ruska
meteorit, jehož tlaková vlna
poničila obydlí obyvatel ruské
oblasti Čeljabinsk. Tato vlna
poškodila dokonce i bytelná
ruská okna zdejších obyvatel, a
proto se stát rozhodl nahradit
poškozeným škody vzniklé na
jejich majetku. Ne každý Rus měl
ovšem štěstí na bezplatnou
výměnu stávajících oken, tak si
začali samovolně ničit svá okna
s výmluvou na pád meteoritu.

No, to se asi státní kasa pěkně
prohne.
-j3-
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ČESKO HLEDÁ SUPERSTAR
NAŠLO
Před závodem smíšené štafety se biatlonistka Gabriela Soukalová vsadila a
prohlásila „Kdybych získala medaili, fanouškům klidně
zazpívám.“. Hned v prvním závodě získala se smíšenou štafetou bronz a
na závěr celého šampionátu slib splnila. Sedmi tisícům lidí v Novém Městě
na Moravě perfektně zazpívala píseň Don´t speak od skupiny No Doubt.
http://www.youtube.com/watch?v=JVqwOjCsTD4
-joaNa prvních dvou úsecích držely české opory
Vítková se Soukalovou, která nastoupila poprvé
po nemoci, tým podle očekávání na
medailových pozicích. Na třetím úseku
překvapila devatenáctiletá Černá, která při
svém třetím startu v Světovém poháru mezi
elitou zastřílela jen s jedním dobíjením a na
šestém místě udržela kontakt s nejlepšími.
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V boji o bronz se pak na
posledním úseku udržela
i Zvařičová. V závěrečné
střelbě
vestoje
sice
zaváhala
a
musela
dvakrát
dobíjet,
na
posledním
běžeckém
úseku
ale
dokázala
porazit německé i italské
štafety a dovezla českou
štafetu
na
třetím
místě.

Zpráva dne

Chrrrrr…

-j3Policejní jednotka v Tureckém
městě Denizli byla povolána
k vloupání do jedné z místních
lékáren. Po příjezdu na místo se
ovšem nestačili divit. Většina
z nás si jistě představí obklíčený
objekt,
krvavou
přestřelku
s
hlavním
(prakticky
nesmrtelným) hrdinou z řad
policie, nebo důmyslný útěk
zločince
s
následnou
automobilovou honičkou, při
které je důkladně zdemolováno
celé město. V této situaci tomu tak
nebylo. Zločinec totiž na místě
činu usnul po prášcích na spaní,
které si vzal před vloupáním „na
kuráž“. Policistům se ho podařilo
vzbudit až po převozu na stanici.

5 životních mouder
1. za peníze štěstí nekoupíš,
ale je lepší brečet v
limuzíně než v autobuse
2. nepříteli
odpust,
ale
nikdy nezapomeň jméno
toho hajzla
3. pomoz někomu, když má
problém..
a
on
si
vzpomene až bude mít
další
4. spousta lidí je na živu jen
proto, že je trestné je
zabít
5. chlast problémy neřeší,
ale voda taky ne
-km-
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Fotbalisté Plzně opět vyhráli proti
Brnu a v čele tabulky mají tříbodový
náskok před Spartou. V zápase Brňané
od 7. minuty vedli po Glaserově gólu a
dlouho úspěšně čelili soupeřově
územní převaze. Plný bodový zisk
zajistil vedoucímu týmu soutěže až
v závěrečných patnácti minutách
dvěma góly střídající Bakoš.
-joa-

Doma budeš!

-j3Oblíbený
farář
kostela
ve
středoitalském Trasaku se kvůli
svému plánovanému přemístění
do nového kapucínského kláštera
dostal do doslova bezvýchodné
situace. Místní věřící totiž zazdili
vrata tamějšího kostela i s farářem
Emiliem uvnitř, a všechny dveře
objektu ještě pro jistotu zajistili
řetězy. Poté celý kostel ještě
důkladně střežili, aby se nikomu
nepodařilo faráře unést. Místní
úřady
nakonec
„vězněného“
pátera osvobodili a celý příběh se
obešel bez obětí na životech.

Chuck Norris se zná osobně s Járou Cimrmanem.
Ale prohrál s ním v páce, a proto s Járou
neudržuje kontakt.
-km- -j28
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TÉMA

Hudba, oslavy a tolik piva, kolik vypijete. A ne, tohle není festival ve
Woodstocku. Nacházíme se ve starověkém Egyptě v letech vlády královny
Hatšepsut, tedy zhruba patnáct set let před naším letopočtem. Před
chrámem bohyně Muut se shromáždili snad celé Théby, aby oslavili jeden
z nejočekávanějších svátků roku – Svátek opilosti. Kde se takováto slavnost
vlastně vzala?
Vše začíná mýtem o hněvu jednoho z největších egyptských bohů, Re. Ten
byl natolik rozhořčen bezbožností lidí a jejich úpadkem, že na ně poslal svou
dceru, bohyni Sachmet, ženu s lví hlavou. Ta měla všechny pozabíjet. Jenže
nakonec si to nějak rozmyslel (naštěstí) a rozhodl, že musí zakročit. A
vymyslel to chytře. Nalil do tisíce hliněných džbánů pivo obarvené na
červeno a pak své dceři namluvil, že je to lidská krev. Sachmet ji všechnu
vypila a, co si budeme povídat, řádně se opila. V tomto stavu ji naprosto
přešla chuť zabíjet, co víc, změnila svou podobu i jméno a stala se
ochránkyní mateřství a lásky, bohyní Hathor. Svou lví podobu na sebe pak
brala jen v dobách války, aby pobíjela nepřátele Egypta.
Ale zpět k oslavám. Jak vlastně probíhaly? Program byl vcelku prostý.
Zúčastnění do sebe celé hodiny lili jedno pivo za druhým, dokud se docela
neopili. Pivo bylo mezi Egypťany velmi oblíbené, dokonce bylo i součástí
mzdy, ale mimo slavnost nebylo možno ho konzumovat v takovém množství,
natož pak na veřejnosti. Nyní ale padají všechny hranice a povoleno je
prakticky cokoliv. Skutečně, je to takový druhý Oktoberfest. K večeru začali
lidé postupně odpadat, někteří samozřejmě odpadali v párech. Ani to ale
nebylo považováno za nepřijatelné. Naopak, bylo to „dobrovolnou“ součástí
rituálu.
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Proč ale pořádkumilovní Egypťané takto bořili všechny jimi pečlivě
dodržovaná pravidla? Jaký mělo toto počínání smysl? Celá slavnost měla
vyšší cíl – spojit se s bohy a usmířit Sachmet, aby nepřišla znovu ničit
Egypt. A toho se dosahovalo dosti neurvalým způsobem. Tvrdě spící
oslavující byli totiž ještě za tmy buzeni ranami do bubnů. Rytmický zvuk,
a ještě nevyprchaný alkohol, způsoboval v probuzených pocit, že k nim
promlouvá samotná bohyně a že ji dokonce vidí. Následovali dlouhé
litanie k Muut a Sachmet. Po skončení toho všeho se rozešli domů, léčit
si bolavé hlavy a na další rok zavládl v městě opět pořádek.
-tč-
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Tak a je to tu zase po roční pauze (samozřejmě vyplněné jinou
hudební reality show – Hlas Československa) nová Superstar,
která ovšem slibuje řadu inovací. Ale pojďme nejdříve
prozkoumat „superstárovou“ minulost.
Česko hledá Superstar – 2004, tak tady to vše začalo,
nejspíše jediná série, ze které se v hudebním světě
udrželo dost účastníků. Můžou se vám vybavit, kromě
vítězky Anety Langerové, třeba Šárka Vaňková, Sámer
Issa, či Tomáš Savka.

Druhý díl vyhrál Vlasta Horváth – Kdo to? Co to? Tak ten
nejspíš dělá někde u pásu ve fabrice. Vybavují se vám ostatní?
Třeba Gába Al Dhábba, Michal Hudček, Filip Jankovič či Ali
Amiri?
Rokem 2006 je odstartována v pořadí již třetí série. A s ní i další zapomenuté
hvězdy. Vítěz Zbyněk Drda za 7 let ještě nic nevydal a jeho tehdejší soupeři jsou na
tom stejně (David Spilka, Leona Černá, Martin Ševčík, Soňa Pavelková, Roman
Lasota a další jména, při kterých se vám již nevybaví ani tváře těchto lidí). Světlou
výjimkou je asi Bára Zemanová, která se svojí skupinou zpívá spíše po menších
festivalech typu hlineckého Rychtář festu. Diváci již byli „přejedeni“ Superstar, a
tak televize Nova přišla s novou hudební reality show – X Factorem. Mohli již
soutěžit i starší ročníky, to zvýšilo sledovanost v řadách třicátníků a výše. 1. června
2008 se stal vítězem Jiří Zonyga, který opět pouze vyhrál a nijak viditelně se
neangažuje.

V roce 2009 se spojila slovenská Markíza a česká Nova a vytvořili první
sérii Česko – Slovenské Superstar (dále již jen zkráceně ČS Superstar),
porota byla čtyřčlenná a nijak zajímavá. Milovník Toma Jonese Martin
Chodúr, pro někoho možná překvapivě, porazil rozcuchaného rockera Miro
Šmajdu a těšil se z výhry 100 000 eur. Další soupeři byli například Monika
Bagárová, Jan Bendig (ten, kdo si tohoto drobného, snědého klučinu
s holčičím hlasem nepamatuje, nejspíš vůbec neví o čem celý tento text je),
Ben Cristovao, Denis Lacho a další. Spousta z nich se v „šoubyznisovém“
rybníčku udržela a plave možná doteď.

Další rok se nesl v duchu talentových soutěží, ne však čistě hudebních.
V roce 2011 odstartovala ČS Superstar 2, jejíž porotu okořenil rapper
Rytmus. Samozřejmě porotce Pavol Habera je již stálý pilíř této show. Vítěz
Lukáš Adamec se nám vryl do paměti možná tak malým faux pas, když se
finálový večer opil a druhý den nás nevítal ve Snídani s Novou. Finalistka
Gabriela Gunčíková a Celeste Buckingham se asi jako jediné uchytily
v pěveckých, či muzikálových vodách. Ovšem ostatní si pamatujeme spíše
jen proto, že to není tak dávno, co jsme se na ně chtě, nechtě (medailonky v
řetězci reklam) dívali, příkladem jsou Monika Povýšilová, Simona Fecková,
Michal Šeps, Martin Harich, Klaudia Pappová. Teď zbývá jen už zmiňovaný
Hlas, který byl originální ve vybírání soutěžících, pouze podle zpěvu, bez
ovlivnění vzhledem. Hodnocení soutěžících bych nerozebírala, protože je to
ani ne rok ode dne, co vyhrála Ivanna Bagová

A teď zpět do současnosti. Jednou z těch méně podstatných inovací je
název. Již to není ČS Superstar, ale pouze Superstar, ale to nás moc
neobohatilo. Porota ztratila jednoho člena a kromě drsného, již ohraného
Habery uvidíme i mladou zpěvačku Ewu Farnou, která podle ohlasů diváků
rozhodně není přínosem. Ti nejlepší soutěžící budou společně bydlet ve vile
až do konce show. Nové moderátorské hvězdy, které vystřídaly ostříleného
Leoše Mareše, nejspíše celou Superstar nezachrání a účastníci budou
zapomenuti tak, jak to již bývá. Já s tím nic neudělám, ale vy se můžete
přihlásit do příštího ročníku a přerušit tuto šňůru zapomenutých zpěváků.
Tomu říkám Challenge Accepted!
-km-
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V mnoha českých písních se zpívá o ženách a víně napříč hudebními
žánry, od lidovek až po hard rock. Minimálně každá druhá moravská
lidová píseň je zaměřena na víno a ženy. Z nejznámějších to jsou
např.: Sbohem, galánečko, já už musím jíti, Ta naše Morava.
Další velice známá píseň je od Waldemara
Matušky, Slavíci z Madridu.
R:Žízeň je veliká, život mi utíká,
nechte mě příjemně snít.
Ve stínu pod fíky poslouchat slavíky,
zpívat si s nima a pít.
Ženy jsou krásný a cudný,
mnohá se ve mně zhlídla.
Oči jako dvě studny,
vlasy jak havraní křídla.
Dobře vím, co znamená pád
do nástrah dívčího klína,
někdo má pletky rád,
já radši sklenici vína.

Další písně: UDG- -hvězdář,
Orion - Ženy, víno, zpěv (feat.
Ego,
Rytmus,
David
Čokoláda), Tomáš Klus Soběc
Víno a ženy se neobjevují
pouze v písních, ale i
v citátech.
"Kdo víno má a nepije,
kdo hrozny má a nejí je,
kdo ženu má a nelíbá,
kdo zábavě se vyhýbá,
na toho vemte bič a hůl,
to není člověk, to je vůl."
Jan Werich

V neposlední řadě se víno a ženy objevují v písni Corrida od skupiny Kabát.
Veškerý slasti pozemský
skryl ďábel v zemi Španělský,
kde vítr hladí po tváři a kastaněty zní
Kde víno tebou proteče
jak voda dobrý člověče
no vida - corrida, tě taky rozpálí
Holky jak růže a řemeny z kůže
a každej si dělá jen, co chce a může
a noci, horký noci, ti vaří v žilách krev.

Sangrie maňána vod rána do rána
jedna jak druhá by chtěla bejt provdána
za mě, ale hlavně, víno, ženy, zpěv
Na vlnách slunce zářící, Madridu zpívaj slavíci
http://www.youtube.com/watch?v=AV25HqR2K4c

POD LAMPOU 3/2013

-jp-

13

RUBRIKY

Micky prsa trojky –
k vidění u

Chvojky

Ingredience
Těsto:
¼ LITR VLAŽNÉHO MLÉKA
40 GRAMŮ MÁSLA
40 GRAMŮ MOUČKOVÉHO
CUKRU
30 GRAMŮ DROŽDÍ
500 GRAMŮ HLADKÉ
MOUKY
3 LŽÍCE RUMU
2 ŽLOUTKY

Povidla:
ŠVESTKOVÁ POVIDLA*
SKOŘICE (afrodiziakum )
MOUČKOVÝ CUKR
*do řidších povidel můžeme
přidat čokoládový pudink
rozmíchaný v hrníčku
s mlékem

Postup
Do větší mísy nasypeme hladkou mouku.
Uděláme dolíček, do něj vsypeme cukr a
nadrobíme droždí. Zalijeme vlažným
mlékem tak, aby droždí koukalo jen z 1/3,
avšak mlékem ne horkým, protože by
kvasnice jinak nevykynuly. Po asi 10
minutách do těsta přidáme máslo, rum,
žloutky a zbytek mléka. Těsto pečlivě
vařečkou zaděláme, tak jak to dělají naše
babičky. Necháme jej na teplém místě
hodinu kynout. Po vykynutí ho rozdělíme
na dva bochánky. Vyválíme asi 1,5 cm
tlusté těsto. Formičkou vykrájíme
kolečka. Na polovinu z nich dáme
doprostřed povidla a přiklopíme druhým
kolečkem. Umačkáme kraje, aby povidla
nevytekla.
Poté
znovu
formičkou
vykrojíme. Necháme chvíli kynout a až
… pokračování na další straně

budeme mít všechny koblížky připravené (musejí se ještě nechat
chvíli kynout) rozpálíme olej v hrnci. Je potřeba, aby koblížky byly
z poloviny ponořené. Postupně je otáčíme, aby se udělaly z obou
stran. Když máme vše hotové, můžeme je ještě osušit ubrouskem, aby
nebyly tolik mastné a obalíme v moučkovém cukru smíchaném se
skořicí a vanilkovým cukrem.

Na Micku si nechte zajít chuť!
Dobrou chuť vám přeje šéfkuchař

Petr Chvojka
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Druhé pokračování série AC elegantně navázalo na první díl. Desmond
Miles je vysvobozen tajnou skupinou z věznění společností Abstergo,
která analyzovala jeho DNA, jelikož tato skupina disponuje stejnou
technologií jako Abstergo, Desmond se může znovu vydat do temnosti
minulost.

Ocitáme se v Itálii v 15. století, v období rozkvětu umění, vědy a
techniky. Děj se nejvíce odehrává v okolí Benátek a Florencie a my se
dostáváme do kůže dalšího Desmondova prapředka Ezio Auditore da
Firenze, který netuší, že je potomek asasína. Poté co templáři popraví
jeho otce a bratry, uteče s matkou a sestrou do vily jeho strýce, kde se
učí boji a zvyku asasínů. Ezio byl dříve drzý floutek, který autority příliš
neuznává, ovšem tragédie, která postihne jeho rodinu udělá z
nedospělého chlapce muže, před nímž se budou mocní třást strachy a
obyčejní lidé budou vyprávět legendy. S jistotou stopujícího ohaře
postupně odhaluje viníky spiknutí, které likviduje s chladnokrevnou
brutalitou a celý svůj život zasvětí boji proti templářům. Jeho putování
nás zavede i do srdce samotné katolické církve, kde spravedlnost dojde
téměř naplnění.
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Základní herní principy jsou na první pohled stejné
jako v předcházejícím dílu, a jestliže v mladických
létech vaší kariéry umíte zhruba totéž, co zvládal Altair
na Blízkém východě, pak Ezio je učenlivější chlapík.
Postupem času ovládáte nové způsoby zabíjení,
zdokonalujete se v boji s různými zbraněmi a dokonce
dojde i na pistole. Vaše vybavení vám pomáhá vylepšit
legendární Leonardo da Vinci, v té době ještě vtipný
mladík. Jednotlivé úkoly nevyžadují pokaždé někoho
zavraždit, ale často budete dělat i poměrně banální věci,
mezi něž patří krádeže, doručování zásilek, sledování
podezřelých osob, únik před pronásledovateli nebo
ztrestání nevěrného manžela.

Podání příběhu je naprosto mistrné. Autoři
geniálně zkombinovali historická fakta a
osobnosti do smysluplného celku s
množstvím dějových zvratů. AC II nejde
upřít další věc,málo her dokáže tak úžasně
navodit pocit skutečného, živoucího světa.
Je doslova neuvěřitelné, jaká atmosféra na
vás dýchne ze středověkých uliček Florencie,
okolních vesniček v Toskánsku a především
z překrásně vymodelovaných Benátek.
Jakmile poprvé uvidíte plující gondoly v
úzkých kanálech, nebo pověstný karneval s
reji tanců, hudby a záblesky ohňostrojů,
budete beznadějně ztraceni.
-kb-
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Hráči si tvoří vlastní postavičky simíků (hlavní prvek všech her série The
Sims) libovolného vzhledu a prožívají s nimi všechny slasti i strasti
společenského života, mezi něž patří i navazování různých vztahů se
skutečnými přáteli na Facebooku.
Ve hře The Sims Social hráči experimentují se životem, upravují si domovy
v mnoha různých stylech a vytvářejí vlastní příběhy, či dokonce skandály
s ostatními simíky, které potkávají ve hře. Bez ohledu na to, jestli budou
právě prožívat milenecký vztah nebo zuřit nad zlomyslností úhlavního
soka, záleží jen na nich, zda se vtělí do role nejlepšího přítele či
noční můry.
The Sims Social rovněž představují příležitost k rozvíjení a obohacování
životů, kariér a příbytků simíků. Kromě klasických předmětů z The Sims
obsahují The Sims Social reálné předměty z každodenního života, jako jsou
výrobky značek Dr Pepper, Dunkin’ Donuts či Toyota, poskytující extra
bonusy a výhody ve chvílích, kdy je hráč potřebuje.
Koncept The Sims Social je vyvrcholením úzké spolupráce, jež dokázala
skvělým způsobem zúročit deset let úspěšné existence The Sims ve „svém“
oboru, kterým jsou právě sociální sítě.
-lk-
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Film na CSFD

Hlavní postavou filmu Muži v Naději je
Ondřej (Jiří Macháček), který je milujícím
manželem a pro svou ženu (Petra
Hřebíčková) by udělal cokoliv. Ta si toho
však moc neváží. Rudolf (Bolek Polívka)
Ondřejův tchán se snaží Ondřeje pro dobro
své dcery přemluvit k nevěře. Jdou spolu na
kulečník, kde Rudolf hodlá obohatit svoji
sbírku žen, o které tuší jeho žena (Simona
Stašová), ale nevěnuje tomu pozornost.Na
kulečníku má mít Rudolf schůzku s mladou
slečnou (Eva Kerekes). Té ale do oka padne
Ondřej, a tak se s ním začíná potají scházet .
Ondřej se nechá svézt a nevěra je tu. Oba
netuší, co tím vše způsobí a co přijde za
následky.
-mf-

Hodnocení

Režisér

7 / 10

Jiří Vejdělek

Muži v naději
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Filmové novinky
Jakuba Pavliše

Kvůli jedné, velice významné, události poněkud naruším
zaběhlý, lety prověřený a osvědčený systém této rubriky, která
se obyčejně zajímá o filmové novinky. Nemluvím o ničem
jiném, než o předávání Oskarů, které proběhlo 24. února 2013.
V krátkosti bych Vás rád seznámil s výsledky tohoto
nejpopulárnějšího filmového ocenění.
Sošku za film roku získalo drama Bena Afflecka
Argo, které kromě toho získalo také ceny za
střih a adaptovaný scénář.

Cenu za nejlepšího
herce
a
herečku
v hlavní roli získali
Daniel Day-Lewis za
roli ve filmu Lincoln a
Jennifer Lawrence za
snímek
Terapie
láskou.

Nejúspěšnějším filmem
se se čtyřmi Oskary
stalo
drama
Anga
Leeho
Pí
a
jeho
život (režie, kamera,
hudba, vizuální efekty).

Za nejlepší originální scénář
byl zvolen film Nespoutaný
Django (Quentin Tarantino)
Na závěr, cenu za nejlepší
cizojazyčný
film
získal
rakouský snímek Láska.
V kategorii nejlepší píseň
zvítězil soundtrack Skyfall
od Adele ze stejnojmenného
filmu.
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Knižní novinka
Kniha J. K. Rowlingové Prázdné místo
(The Casual Vacancy) vyjde česky
4.
dubna 2013.
Šarvátky i divoké střety, jež otřásají životem lidí v
Pagfordu, jsou plné vášní, které zasahují i
každého z nás, a možná víc, než by se mohlo na
první pohled zdát. Po nenadálé smrti čtyřicátníka
Barryho Fairbrothera zůstane Pagford v šoku. Je
to zdánlivě idylické anglické městečko s
dlážděným náměstím a starobylým opatstvím, ale
za hezkou fasádou zuří tichá válka. Bohatí válčí s
chudými, teenageři s rodiči, manželky s manželi,
učitelé se žáky. Pagford rozhodně není tím, čím
se na první pohled zdá. Prázdné místo, které po
Barrym zůstane v městské radě, se brzy stane
katalyzátorem největší války, jakou město zažilo.
Prázdné místo je román o soudobé společnosti. J.
K. Rowlingová vytvořila fascinující svět, v jehož
postavách zaručeně rozpoznáte své vlastní
sousedy.

-kas-
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1/8 finále Evropské ligy
7.3.2013 19:00, Štruncovy sady, Plzeň, 1.z.
Plzeň přehrála v 1/16 finále Neapol celkem 5:0. Takovýto výsledek je
bezpochyby povzbuzující, ale také trochu nebezpečný. Viktorka patří
mezi zkušené týmy a v okamžik zápasu zapomenou, že kdy s Neapolí
hráli a nechají proti tureckému soupeři na hřišti vše. Sázkové kanceláře
favorizují domácí, hrající na stadionu na obrázku (48% pravděpodobnost
výhry). Góly Plzně dávají poslední dobou střídající hráči. Ve Štruncových
sadech by tomu nemuselo být jinak. Volím tip „Střídající hráč dá gól“,
skóre 2:0!

Viktorka vs. Fenerbahce je zajímavý duel. Protože o tom, že existuje
nějaký klub Fenerbahce jsem asi vůbec do tohoto zápasu nevěděl. Takže
střílím co mi srdíčko radí. Jsem vlastenec, a proto vás nenavádím k
tomu, aby jste dali na Fenerbahce, ale také Vám neříkám, ať dáte na
Plzeň, protože si myslím že po duelu s Neapolí jim trochu vleze sláva do
hlavy a budou kopat s Fenerbahce remízu. Proto volím nulu. Přeji vám,
ať je štěstí při sázení na tento duel na vaší straně. 1:1!
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1/8 finále Evropské ligy
14.3.2013, Istanbul, Turecko, odv.
Nejprve si pusťte toto video fanoušků Fenerbahce Istanbul (http://www.youtube.com/watch?v=C-VRu9jy8xg) - těchto zhruba 50
000 lidí požene Fenerbahce do boje. Tito diváci proti BATE Borisovu
nesměli na stadion, oni se tedy usadili před stadionem a stříleli světlice
na hřiště. Nemá cenu vypisovat kvality jednotlivých týmů. Turci se na
Plzeň vrhnou od první minuty. Plzeňská obrana tlaku odolá a bude
vysílat Rajtorala s Bakošem a Kolářem do rychlých brejků. Plzeň
inkasuje jako první, ve strhujícím finiši ale vstřelí postupový gól a
rozesmutní bezmála 50 000 tureckých diváků. 1:1!
Odvetou Plzně a Fenebrachu si hodně slibuji - například to, že Viktorka
postoupí. Takže bych byl rád, kdyby jste je podpořili i vy, nejen tím že se
budete koukat na tv, ale vezměte si jejich dresy, balón do obýváku a
minimálně jim podávejte míče na pokutové kopy. Takže můj expertovský
tip je, že Viktorka postoupí. 0:2!
Dnes pro nás opět tipovali experti Jakub Hledík a Standa Jílek zápasy
1/8 finále Evropské ligy mezi FC Viktoria Plzeň a Fenerbahçe SK.
-j2-

POD LAMPOU 3/2013

23

ŠKOLA

Dne 25.2. proběhlo slavnostní předávání cen výherci
naší soutěže z prvního čísla. V rámci povánoční akce,
obdržel Ruda ne jednu, ale DVĚ žárovky z rukou
šéfredaktora časopisu. „Nemám slov,“ zajíkal se
šťastný výherce utírajíc slzy dojetí.
-j224 POD LAMPOU 3/2013

Vyrobeno v PowerPoint
ECO-FRIENDLY módu.

Dobrý den naši milí zvídaví čtenáři, máme
pro vás další informace ze zákulisí školního
ekologického týmu. Druhé kolo recyklohraní
nám téměř vrcholí, proto neváhejte a dál
sbírejte baterky co vám síly stačí. Vyhlášení
výsledků proběhne při příležitosti Dne Země
22.4., na který se můžete už teď těšit, neboť
program bude opravdu závidění hodný. V
nejbližší době proběhne VELKÁ porada
ekotýmáků, pokusíme se pro vás zjistit
nějaké ty tajnosti.... ;-) Váš agent K.
-kv-

Školní úspěchy
V posledním měsíci se nám nashromáždilo pár gratulací a proto
blahopřejeme Tereze Čermákové, která postoupila v olympiádě z českého
jazyka do krajského kola. Rudovi Požárovi, Vojtovi Novákovi a Věře Ester
Dobruské, kteří jdou taktéž do kraje s výhrou v recitační soutěži. Dále
všem, jenž se probojovali školním kolem v anglické, biologické,
zeměpisné a dějepisné olympiádě. Naše redakce Vám všem drží palce a
přeje plno úspěchů ve vašich postupech do dalších kol.
-mp-

Nacvičte si bojový pokřik:

GYMNÁZIUM
SUVERÉNNÍHO ŘÁDU
MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ VE
SKUTČI DO TOHO!!!
POD LAMPOU 3/2013
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Jste na nižším gymplu a nechce se vám zůstávat pouze u
gymnaziálního vzdělání? Chcete nějaké odborné zaměření, ale
vyhovují vám podmínky a zázemí naší školy? Zajímáte se o
ekonomiku a právo, sledujete kriminálky a chcete být jako ti
hrdinové? Jiné jméno-než Rex-byste psovi nikdy nedali?
Pak je tato zpráva přesně pro vás (samo sebou i pro všechny
ostatní, kdo nechtějí být pozadu s informovaností ... pak čtěte dál ;-). Naší
škole bylo schváleno něco, o co se již dlouhá léta pokouší. Od září 2013 zde
bude otevřen nový studijní obor nazván Bezpečnostně právní činnost.
Jedná se o čtyřleté středoškolské vzdělání, které absolventa vybaví
znalostmi o státu a právu, aplikovaném na trestní, rodinné, občanské,
pracovní, daňové, celní a obchodní rovině. Tyto znalosti se hodí např:
budoucím policejním inspektorům, ale také pracovníkům v bankovnictví,
pojišťovnictví, ve veřejné správě a v bezpečnostních systémech.

Co to nese nového pro naše gymnázium? V podstatě se to studentůgymnazistů mnoho nedotkne,neboť vyučování bude probíhat odděleně ve
vymezených prostorách. Studenti nového oboru budou mít speciální
předměty jako Ekonomiku, Administrativu, Sebeobranu, Právo,
Kriminologii a Kriminalistiku. Jisté je, že budou větší fronty na oběd,
možná více lidí v klubu a na internátu, a že i tito „nováčci“ budou mít
hodinu SORu týdně celé čtyři roky =oD.
-kv-
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INZERCE

POZORNĚ POSLOUCHEJ! MLUVÍM
PRÁVĚ K TOBĚ!
MOŽNÁ SI MYSLÍŠ, ŽE KDYŽ JSEM ODEŠEL
TAK MŮŽEŠ BÝT V KLIDU.NE, NE, NE, VŮBEC
NE.ZDA-LI SI MYSLÍŠ, ŽE PRÁVĚ TOBĚ SE
ZKOUŠKA VYHNE TAK JSI NA OMYLU. KAŽDÝ
MUSÍ ZAPLATIT ZA SVÉ ČINY A TO SE TÝKÁ I
TEBE. ANO K TOBĚ MLUVÍM...CÍTÍŠ TEN
MRAZIVÝ POCIT PO ZÁDECH? MŮŽU TĚ
UJISTIT, ŽE BRZO BUDE JEŠTĚ VĚTŠÍ... NA
CELÝ ÚKOL MÁŠ 300 SEKUND. ANO SEKUNDY
VELMI DOBŘE ZNÁŠ, KDYŽ JE ZADÁVÁŠ...
HRA ZAČÍNÁ!!!
-sj-
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Stahujte na http://podlampou.cekuj.net

