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POZOR!

PŘESTAT ČÍST TENTO
ČASOPIS SE NEMUSÍ
VYPLATIT
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Nedávno se mě jedna krásná hnědovlasá slečna ptala, jakou si má dát barvu
vlasů. Tak jsme šli do obchodu a ukazuje mi nějaké barvy. Plavý oříšek,
nugátově hnědá, světle hnědá, čokoládová, ... no řeknu vám, že očima chlapa
jsem na tom regále viděl asi dvacet krabiček s různými názvy, no a co bylo
horší, že každá hnědá vypadala naprosto stejně. Tak jsem na jednu ukázal a
bylo. Co čert nechtěl, hlavu si obarvila a já samozřejmě rozdíl nepoznal. No a
jelikož jsem poměrně tupý, nedošlo mi to ani z několika jejích náznaků. Přeji
příjemnou zábavu při čtení dalšího čísla časopisu POD LAMPOU (nyní v
mírně vylepšeném designu).

Jakub Hledík

NA STOPĚ

šéfredaktor

Pohřešuje se USB flash disk patřící profesorce Pospíšilové. Na
dotyčném disku se s největší pravděpodobností nachází
matematika. Paní profesorka svoji „flashku“ popisuje takto:
„No, je taková šedá se zeleným.“ Pokud byste výše popsané
médium nalezli, ohlaste to prosím v hodinách matematiky. -j2-

Průvodce číslem
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Pangas. Tak takhle vypadá, než se
do něj pustí náš pan kuchař …
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Bělorusko
bobři

ÚVOD
Najdi rozdíl:

terorizují

útoční

Bobřík na obrázku vypadá spíše jako domácí
mazlíček – já sám bych si takového klidně
pořídil domu. Ovšem v Bělorusku by je radši
ani neviděli. Zdejší bobři terorizují celé
regiony. V dubnu se jeden rybář toužil vyfotit s
bobrem. I přes bobrův nezájem na tom trval, a
tak ho zvíře muselo pokousat. Rybář vykrvácel
před příjezdem sanitky.
O měsíc později se jiný bobr zatoulal do
kulturního domu Krasnaja Volja, kde se utkal
tváří v tvář s uklízečkou. Žena disponovala
smetákem, a tak se dokázala agresivnímu
tvorovi ubránit.
-j2-

-j2-

Řešení: Ve druhém domě hraje hudba
IMG: svilen001@ SXC.hu
IMG: krappweis@ SXC.hu

Operace v pátek je
smrtelně nebezpečná!

4

Londýnští vědci dospěli k
poznatku, že úmrtnost pacientů
při chirurgických zákrocích se
každým dnem v týdnu zvyšuje. V
pátek je tak o celých 82% vyšší
než v pondělí. Tento poznatek
přinesl web odborného časopisu
British Medical Journal.
-j2IMG: adamci@ SXC.hu
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Nejvyšší vítězný kurz u Fortuny - 1664,52:1 - vznikl sázkou na vítězství
Francie proti Rusku, Lotyšska proti Slovensku a remízu Česka s Dánskem.
Čeští sázkaři na zápasy letošního
mistrovství světa v ledním hokeji
prosázeli zhruba o deset až dvacet
procent více než loni, sázkové kanceláře
celkem přijaly sázky za více než půl
miliardy korun. Úspěšnější však byli
bookmakeři, kterým nahrály neúspěchy
papírových favoritů.
Sejde
se
Čech,
Slovák,
Kanaďan a Rus na letišti ...
Tohle není začátek vtipu, to je
situace po čtvrtfinále 19. 5.
2013 na letišti ve Stockholmu.

Čeští hokejisté odehráli ve
Stockholmu osm zápasů, kdy
čtyřikrát vyhráli a čtyřikrát
prohráli. Zvítězili jen nad
slabšími soupeři, kterými bylo
Slovinsko, Bělorusko, Dánsko
(s kterým vyhráli až po
nájezdech) a Norsko, proti
kterému zvítězili vysoko 7:0.

Česká televize odvysílala rekordních 51
zápasů s průměrem sledovanosti
329 000 diváků.

Výkřiky z
hokejového MS
–joa- -j2-

Česká hokejová reprezentace skončila
už ve čtvrtfinále a nedokázala navázat
na medailové úspěchy v předchozích
MS, kdy nejdříve získala zlato, a potom
dvakrát bronz. Tímto výsledkem
vyrovnali
nejhorší
umístění
na
mistrovství světa v historii.
Sehraní Švýcaři byli na MS
suverénní. Vyhráli se ztrátou
pouhého jednoho bodu skupinu a
dostali se až do finále, kde poprvé na
turnaji prohráli, Švédsku podlehli
5:1. Švýcaři tak prošli po 15 letech do
semifinále a po 60 letech získali
medaili.

Pořadatelé
celý
světový
šampionát ve Švédsku a ve
Finsku zápolili s nezájmem
publika. Letošní MS navštívilo
ještě méně diváků než to
loňské. Celkových 64 utkání
navštívilo 427 818 diváků, což je
v průměru 6 684 na zápas, loni
to bylo 451 054 fanoušků, v
průměru tedy 7 048.

Rekord drží světový šampionát v
Praze a v Ostravě v roce 2004,
kam zavítalo 552 097 diváků.
Tehdy se hrálo 56 zápasů a
průměr činil 9 858 příznivců na
5
zápas.
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Kdesi v temném sklepení na
periferii Chrasti zrodila se
jednoho temného večera z
ruky a klávesnice Jakuba
Hledíka aplikace jménem
REFLEX TEST
http://reflex-test.cekuj.net
Aneb aplikace, která z vás udělá
blbce a navíc vás i urazí.
Troufnete si přijmout výzvu
Chucka Norrise (reflex 0,000 s)?

Kazašský pastevec má
jehně s pěti nohama a
třema očima. -j2"Ovce bohužel nebyla s to poradit
si s porodem sama, bylo třeba ji
pomoci. Když jsem uviděl, že
jehně má tři oči a pět nohou, byl
jsem v šoku," tvrdí Kuandyk
Bekitajev, majitel ovce. Podobná
věc se mu přitom stala podruhé!
Loni mu ovce porodila třínohé
jehně. Podle Kazacha za to může
znečištění životního prostředí
nedalekou chemičkou. Takoví
jedinci ovšem dlouho nepřežívají.

Rekordy:
0,000 s Jakub Hledík
(s podvodem – přes konzoli
v Google Chrome s analýzou
zdrojového kódu)

0,006 s Martin Filipi
(zatím nejnižší čas bez
podvodů, poctivým
kliknutím)

IMG: essie82@ SXC.hu

-j2-

PRO ŽENY: Sedm tipů
jak uspokojit muže: (nn)
Dejte mu pokoj!
Dejte mu pokoj!
Dejte mu pokoj!
Dejte mu pokoj!
Dejte mu pokoj!
Dejte mu pokoj!
Dejte mu pokoj!
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TÉMA

IMG: festivalofcolorsla.com

HOLI FESTIVAL
- festival of colors

IMG: festivalofcolorsla.com

Holi festival je jakýsi hinduistický festival barev, který se slaví každým
rokem koncem března a představuje pomyslné loučení se se zimou. Během
festivalu lidé odhazují své starosti za hlavu a baví se, staří i mladí po sobě
hází barvami, tančí a zpívají. Barvám se meze nekladou, nejčastěji se ale
objevují modrá, červená, oranžová, růžová, žlutá a zelená. Oslavy se nejdříve
začaly slavit v Indii, Nepálu a v hinduistických částech Bangladéše a
postupně se rozšiřovaly do všech koutů světa.
Avšak největší „festival of colors“ se koná v americkém Utahu, kde se slaví
každým rokem ve velkém stylu. Při oslavách nesmí chybět dostatek
barevných střel, které házíte jak na své přátele tak i nepřátele. K tomuto
festivalu se váže i zajímavý citát: "Já druhým ubližovat nepotřebuji a co ty?
Vezmeš do ruky zbraň? Já ne, já vezmu barvu a hodím jí po tobě. Pokud jí s
úsměvem ve tváři nehodíš po mně zpět, nepochopil si, o čem je život".
Po celý den je festival doprovázen živou hudbou, tancem, ale najdete tam i
odpočinková místa, kde si můžete vyzkoušet jógu a kreslení manter. Na své
si určitě přijdou i oblíbenci
indické kuchyně, protože
stánků
s
tradičními
indickými jídly tam najdete
dost.
-kbhttp://www.youtube.com/w
atch?v=HltruTVcTYE
http://www.youtube.com/w
7
atch?v=04k6guPY-AQ
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HERALDIKA
v barvách

Každá barva má nějakou konotaci. Černou si spojujeme se smutkem,
bílou naopak se slavnostmi, jako je například svatba (uznávám, že tady by
asi s pojmem „slavnost“ někteří nesouhlasili). Nikdo si pod pojmem
oranžová určitě nepředstaví sníh (a pokud ano, tak měl asi menší incident
s horskou službou) a při slově „rudá“ by se většině lidí ještě před 25 lety
vybavili naši „sovětští bratři“ a líbivá rudá vlaječka s tak mírumilovně
vyhlížejícím srpem.
Ve středověku byl význam barev mnohem podstatnější, zvláště mezi
šlechtou. Projevovalo se to hlavně v heraldice, nauce o erbech, která měla
svá přísná pravidla (takže některá děvčata zklamu: fialové pozadí a růžový
poník ne). Rodinný erb byl vizitkou jeho nositele a často v sobě ukrýval
nejen charakteristiku klanu, ale i jeho jméno. Významy barev pochopitelně
nebyly jednoznačné a výklady se různí. Zde jsou uvedeny některé možnosti,
jak barvy vnímat. Copak byste měli v erbu vy?

IMG: Wikipedia Commons

ZÁKLADNÍ BARVY
Zlatá (nebo také žlutá): barva vznešenosti a blahobytu. Používali ji
hlavně velcí panovníci.
Stříbrná (jinak i bílá): symbol cti, čistoty, práva, radosti a spravedlnosti
Červená: značí statečnost, odvaha, touha po cti a slávě. Křesťanství dalo
této barvě význam dobročinnosti, ohně, mučednictví a lásky.
Modrá: je střízlivá (to neznamenalo, že nositel byl abstinent, nebo
vyléčený alkoholik!), chladná, vážná a vyrovnaná. Na erbu mohla
vyjadřovat věrnost, stálost, životní
moudrost a pokoru.
Zelená: v sobě zahrnuje mnoho
různých aspektů, jako je mládí,
veselí, naději, mírnost, důvěru nebo
třeba i zdraví.
Černá: v heraldice označuje
pokoru, oddanost, ale také sílu a
8
zásadovost.
… pokračování na další straně
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KOMBINACE
Zlatá a červená: volnost, stálost,
svoboda
Zlatá a černá: počestnost a dlouhý
život
Stříbrná a červená: odvaha
Stříbrná a černá: zdrženlivost a
skromnost
Stříbrná a zelená: čest,
tvrdošíjnost, vzdor
Červená a černá: nenávist
Červená a modrá: zde jsem našla
dva naprosto odlišné významy:
dobročinnost a pýchu.
Červená a zelená: smělost
Modrá a černá: milosrdenství
Modrá a zlatá: radost
Zelená a zlatá: laskavost a dobrota
Zelená a modrá: trvalá radost

ODVOZENÉ BARVY

IMG: Wikipedia Commons

IMG: Wikipedia Commons

Nachová (purpurová): důstojnost, vláda,
láska
• se zlatou: moudrost
• se stříbrem: mír
• se zelenou: šelmovství (to neznamenalo, že
by rytíř lovil myši, nebo kuny, ale
že mu to pálilo)
• s černou: žaloba (neuvádí, kdo koho
žaloval, ani kdo vyhrál….)
Oranžová: nestálost, hrdost, pýcha,
vychloubačnost (kupodivu se v Čechách nikdy
nechytila)
Tělová: vleklé spory
Fialová: hlavně církevní symbolika, označuje
kajícnost.

Našli jste své barvy? Upřímně doufám, že ano a
v některém budoucích čísel se pokusím napsat taky něco málo o 9
zvířatech (zvláště u takových jako je prase, kohout, lama apod …) –tčPOD LAMPOU 6/2013

KÁVOVÝ SEN

RUBRIKY

Chvojka

IMG: ba1969 @ SXC.hu

Těsto

Nejprve si vyšleháme bílky na sníh. V misce
poté utřeme žloutky se třemi lžícemi studené
vody a jednou lžící cukru krystalu. Prosátou
hrubou mouku s kypřícím práškem a kávu
vmícháme do žloutků a nakonec přidáme
sníh. Na plech vyložený pečícím papírem
nalijeme směs a necháme péct než špejle
zůstane suchá.

INGREDIENCE
Těsto:
3 vajíčka
130 g krystalu
150 g hrubé mouky
1/2 lžičky kávy
1/2 lžičky prášku do
pečiva
Krém:
200 g másla
moučkový cukr dle
chuti
1/4 litru mléka
1 vanilkový pudink

FOTO: P. Chvojka
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FOTO: P. Chvojka

Krém

FOTO: P. Chvojka

Uvaříme pudink. Poté do něj vmícháme cukr
dle chuti, máslo a necháme vychladnout.
Když je korpus i krém zchladlý, můžeme jej
potírat. Na vrch přes cedníček posypeme
mletou kávou.
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Knižní novinka

Dan Brown se vrací novým thrillerem Inferno, který
je
inspirován Božskou komedií Danta Alighieriho a pokračováním světových
bestsellerů Šifra mistra Leonarda, Andělé a démoni a Ztracený symbol.
Ve svých románech Dan Brown mistrně spojuje nejzajímavější záhady
historie umění s po věky fascinujícími symboly a šiframi. Na scénu se
vrací symbolista Robert Langdon, hlavní postava románu Šifra mistra
Leonarda. Můžete se těšit na Archimédovu spirálu, zapojení moderní
medicíny do příběhu, tajné chodby, dívku s dračím tetováním na zádech,
ale hlavně množství dějových zvratů, pro které čtenáři Dana Browna
milují.
-kas-
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ŠKOLA

FOTO: M. Požárová

Jonášovi, našemu výherci, byla
slavnostně předána česká vlajka, aby
mohl fandit českému hokeji. Zde
bych viděl hlavní kámen úrazu
našeho neúspěchu na MS. Ano,
Jonáš určitě málo fandil, a tak nás
přehráli i Švýcaři.
-j2-
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Sonda zeměpisných praktik

na otázky a spoustu dalších faktů
a osobností souvisejících s póly si
můžete
přečíst
na
nových
projektech, které již měsíc visí na
zábradlí naší školy.

IMG: ColdImages @ SXC.hu

Jak dobře znáte polární
oblasti? Jste si jistí, že
Arktida je na severu Země
a Antarktida na jihu? Jsou
obě pevninského původu?
Kde
sídlí
Mendelova
polární stanice? Kdo je
Pavel Prošek? Těží se
v Antarktidě a Arktidě
nerosné suroviny? Odpovědi

Několik hodin se skupina žáků
zeměpisných praktik pod vedením Mgr.
Šárky Jonešové zabývala tématem
Arktidy a Antarktidy. Mimo jiné proto,
aby mohla vytvořit dva velké plakáty,
které jsou nadupané informacemi, a
které mají za úkol vás s tímto tématem
seznámit. Určitě jste si již všimli, že jim
nechybí spousta fotek. Také vás určitě
upoutala hezky vyobrazená Antarktida,
včetně zakreslení místa, kde stojí
Mendelova polární stanice.

FOTO: Š. Jonešová

Za zmínku stojí také epizoda pořadu
České televize Hyde Park Civilizace,
kterou navštívil Pavel Prošek, a
kterou jsme shlédli. Je přístupná ke
zhlédnutí
na
internetových
stránkách České televize.
http://www.ceskatelevize.cz/special
y/hydepark-civilizace/16.3.2013/
-km-
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Průvod všech barev přímo
v ulicích Skutče
-kv-

Mnozí již uhodli. Ano,
jedná se o majáles našeho
gymnázia.
Proběhl
v
pátek 10. května a byl
velmi pestrý...
Hned ranní vkročení do dveří
gymnázia nebo jen vystoupení z
autobusu
bylo
toho
dne
výjimečné. Na každého takového
odvážlivce totiž čekali maskovaní
maturanti a užívali si své
poslední zvonění. Ale to jim
nestačilo
a
v
průběhu
dopoledního vyučování navštívili
jednotlivé třídy a vychutnali si
kladení zákeřných otázek na
ubohých mladších studentech.
FOTO: M. Požárová

Další náplní programu bylo korunování krále a královny majálesu,
které jsme zvolili v průběhu týdne pomocí „volebních“ lístků.
Napínavou atmosféru doplňoval komentář terciánů Máji a Toma a
nakonec se našimi vládci stal Vašek Pavliš s Faridou. Jejich úkolem
bylo pasování malých primánků. Úkoly však neměli pouze tito dva,
ale i celá oktáva se musela snažit, aby splnila zapeklité podmínky z
hlav septimánů. Odměnou jim bylo vykopnutí z naší školy do světa.
Ovšem, aby to bylo spravedlivé i septimáni museli splnit jistý úkol,
aby tak zaujali místa vykopnutých maturantů. Jako zpestření jsme
mohli shlédnout pár kouzel od bývalého spolužáka a gymnazisty
Standy Jílka. Nebudeme zastírat, že někteří z jeho bývalých kantorů
neunikli jeho „náhodnému“ výběru a byli více či méně aktivně
zapojeni do jeho čarování.
… pokračování na další straně
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FOTO: M. Požárová

Po obědové pauze a času na přípravu jsme se shromáždili před hlavním
vchodem. Avšak místo obyčejných studentů a některých učitelů jsme
spatřovali námořníky, polštářky, mimina, fantasy postavy, sportovce,
domino, hroznové víno a maturanty 2013. Všichni se vydali v průvodu za
májkou nesenou vpředu a přitom hráli na všelijaké nástroje, účelně
vzbuzujíc pozornost lidí na ulici i v oknech. Průvod vedl uličkami k náměstí,
které obkroužil a vrátil se ke gymnáziu. Vyvrcholením bylo zvolení
nejkrásnější masky odbornou komisí objektivních učitelů a zapění latinské
studentské hymny. Nechyběl ani proslov z úst krále majálesu a paní
ředitelky, kterým tento slavný den shrnula a zakončila, zatímco byla nad
přístupovými schody vztyčena májka.

FOTO: M. Požárová
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ZPRÁVA ZE ŠKOLNÍ
JÍDELNY
V Bělorusku mají invazi
bobrů, my máme
PANGASE!
V nejbližších dnech,
týdnech, měsících a vlastně i
letech neočekávejte na talíři
nic jiného.
-j2-
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@&#! toho ale je …
Povolte si opasky, tohle jen
tak nesníme!
-j2-

17

17
POD LAMPOU 6/2013

IMG: leeny @ SXC.hu

