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KONEC! A ne jen jeden, ale hned dva. První, všem známý, se týká konce
školního roku. Ta nejdůležitější informace je, že časopis Pod lampou
bude vycházet i po prázdninách! A jelikož o prázdninách nové číslo
nevyjde, přinášíme vám dnes extra porci článků a vtipů. Méně zdatní čtenáři
by měli začít hned, nebo budou číst až do Vánoc! Trochu mě mrzelo, že se
nenašel nikdo, kdo by napsal článek o cestování po naší krásné zemi. Žádné
výlety na kole, vlakem či pěšky, žádné jeskyně, hrady či hory. V tomto čísle je
přáno příznivcům válení šunek u moře. Ovšem zpracování exotických
destinací rozhodně stojí za to. No a druhý konec je můj dobrovolný konec na
pozici šéfredaktora. Upřímně doufám, že se vám časopis líbil, tedy hlavně
jeho grafická podoba, se kterou jsem se často hodiny trápil a nedala mi spát,
nebo jeho celková struktura a zaměření. Doufám, že se líbili průvodci čísly,
rozjezdová stránka (č. 2) a několik vtipů napříč celým číslem. Věřím, že můj
nástupce (který bude odtajněn kdesi v průběhu tohoto čísla) přinese do
časopisu svěží vánek a spoustu nových nápadů a přitáhne ještě více čtenářů.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se těší na každé další číslo a
vyhlížejí termín, kdy vyjde. Přesně pro takové lidi časopis děláme. Děkujeme.

Jakub Hledík
šéfredaktor

Průvodce číslem
Pelikán. Zatím nehledejte žádné
indicie vedoucí k odhalení nového
šéfredaktora! Jakákoliv
podobnost je čistě náhodná! A …
ehm … drobná technická. Neumí
ani slovo, tak toho moc neřekne.
Přitom ve Slunci mi tvrdili, že
mluví plynně 13 jazyky …
Jakub Hledík
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ÚVOD

2222222222222222222222222…
Všichni nejspíš známe ten pocit, když dlouho
pracujeme u počítače a začne nás zmáhat
únava. Ztrácíme pozornost, oči se pomalu
zavírají a padá hlava. Ne vždy však únava
způsobí takové problémy,
jaké potkaly
jednu pracovnici frankfurtské banky. Žena
totiž při zadávání peněžních transakcí
zaklimbala a prsty položenými na numerické
klávesnici zadala transakci 222 222 222
euro. Díky automatické kontrole transakce
nebyla odeslána, ale pracovnice byla za
pochybení na hodinu propuštěna. No, mně
by asi nevadilo, kdyby mi na účet místo 62
euro, přistálo 222 milionů.
Jakub Klofát

Jaký zvuk vydává pelíkán? Kdo nám jej dokáže co nejvíce přiblížit,
vyhraje luxusní ceny. Přijímáme pouze PSANÉ odpovědi odeslané přes náš
formulář (http://podlampou.cekuj.net/souteze.html). Ne, že se
stavíte o přestávce a pokusíte se ze sebe udělat debila vyluzováním
prapodivných zvuků. To mohu dělat jen já!
Jakub Hledík
Klára Mauerová

Dědeček s babičkou jsou v nebi. Leží na lehátkách pod slunečníkem
na nádherné pláži a popíjejí ledové drinky. Všude kolem nich jsou
šťastní lidé, nikdo nemá žádné starosti, hraje rajská hudba - no prostě
ráj. Vtom dědeček vstane a vlepí babičce facku. "Proč jsi to udělal?"
ptá se babička "Protože nebýt té tvojí hloupé zdravé výživy, mohli
jsme tady být už dávno."
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Řidič přijede s rodinkou na hranice. Přijde k nim celník, vyžádá si,
aby řidič otevřel okénko, a ptá se: "Cigarety, víno, lihoviny?" Řidič
odmítavě zavrtí hlavou: "Ne ne, děkuji, mám toho plný kufr!"
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„Tak co, Pepíčku, kde jsi byl o prázdninách?“ –
„S maminkou a jejím novým přítelem u moře.“
– „A jak ses měl s novým otcem?“ – „Výborně,
vždycky ráno mě odvezl daleko od břehu a já
jsem plaval zpátky.“ – „To jsi zvládnul?“ – „V
pohodě, akorát mi dělalo problém dostat se z
toho zavázaného pytle!“

Letadlo na letišti se už rozjíždí, ale najednou
zastaví a vrací se zpátky. Po hodinové pauze
znovu odstartovalo. Znepokojený cestující se
zeptal letušky, co se stalo. Letuška na to
odpoví: "Pilotovi se nějak nelíbil zvuk motoru a
trvalo nám skoro hodinu, než jsme sehnali
pilota, kterému by to nevadilo..."
Klára Mauerová

Sudoku
Nyní se již nemusíte
cítit
blbě,
když
nezvládnete sudoku o
obtížnosti „lehké“. Naše
sudoku zvládne téměř
každý (v testech naše
sudoku zdolalo 13 z 15
testovaných)

Jakub Hledík

level 1
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Schovej to a běž!
Při brouzdání internetem jsem opět našel
kuriozitu ze světa medicíny, kterou bychom
již mohli kvalifikovat jako pokus o pronášení
chirurgického náčiní ven z nemocnice.
V mediích se totiž objevila zpráva o případu
77 let starého exbankéře, kterému bylo
nalezeno v těle 16 chirurgických předmětů
včetně jehly, obinadel a fixačních pásků.
Pacientovi se chirurgická výbavička dostala
do těla při operaci prostaty v německém
Hannoveru. Otázkou zůstává motiv jednání
chirurgů, potřebovali pronést předměty
z nemocnice, nebo jen spěchali na oběd, tak
to tam prostě rychle „zapíchli“? Každopádně
by si měli dávat bacha, jinak budou brzy bez
„vercajku“.
Jakub Klofát

level 2

Zkuste nám poslat vaše
řešení:
(http://podlampou.cek
uj.net/souteze.html)
Pár vylosovaných
5
ztrapníme v dalším čísle.
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Bolt poražen Gatlinem!
Jamajská hvězda a držitel šesti olympijských zlatých medailí Usain Bolt byl
na Diamantové lize v Římě poražen Justinem Gatlinem. Bolt měl při startu
nejlepší reakci, ale v cíli byl druhý za Američanem Gatlinem, který vyhrál o
setinu před Boltem v čase 9,94 sekundy. Bolt sice už dvakrát vyhrál mítink
v Římě, ale letos mu ve světových tabulkách patřila až osmnáctá pozice.
V Římě se představili i čeští atleti. Nejlépe skončil koulař Ladislav Prášil na
čtvrtém místě s výkonem 20,28 m. Prášil zaostal pouhý jeden centimetr za
Dylanem Amstrongem. První skončil David Storl s výkonem 20,70 m.
Prášil si to však vynahradil o víkendu 15. 6. v Táboře na mistrovství ČR v
atletice, kde suverénně vyhrál výkonem 21,04 m.
V Táboře se také představil Pavel Maslák, který v sobotu 15. 6. skončil na
stometrové trati druhý a v neděli 16. 6. zvítězil v běhu na 200 metrů.
Jáchym Kovář

6
POD LAMPOU 7/2013

?!?

7
POD LAMPOU 7/2013

IMG: ahylton @ SXC.hu

TÉMA
Kdo by nechtěl tři měsíce prázdnin
Troufnu si tvrdit, že nejsem jediná, kdo už od května odpočítává dny do
prázdnin. Ty ubývající cifřičky totiž dokážou jednomu zvednout náladu, tedy
rozhodně spíš než rapidní nárůst počtu písemek („Vážení, chybí nám ještě
dvě písemky! Takže si napíšeme zítra, a pak ještě pozítří.“). Nicméně dříve
nebo později (pokud se nezblázníte ze čtyř písemek denně) se dostanete
k číslu nula a čekají vás, v našich poměrech, dva měsíce prázdnin. Dříve to
mělo souvislost s dobou, kdy děti musely vykopávat brambory nebo
pomáhat mlátit obilí, později se vybrala doba, kdy děti mohou nejlépe
relaxovat. Všude to ale vidí jinak – tak vyrazíme trochu do světa!

Zde prázdniny začínají už 24. června a trvají do 15.srpna
, tedy jen 52 dní (naše prázdniny letos mají 66), takže
pokud snad někdo plánujete studium v těchto
končinách, připravte se na daleko kratší letní volno.
Kdo by nechtěl být Italem? Nádherné počasí,
dlouhé sjezdovky, písčité pláže, nádherné
památky, výborná kuchyně, rychlá auta a … tři
měsíce prázdnin. Představte si to, tři měsíce
plavání v moři a courání po bílých uličkách. A
teď si k tomu představte, že pak budete zbytek
roku chodit do školy i v sobotu. Radši
zůstaneme doma, co?
Zde se to liší stát od státu. Například zatímco
my se ještě moříme s geometrií, mechanickým
vlněním, ekonomií a jinými, v Illinois jsou
studenti doma už od 5. června a do školy se
vrací až 24. srpna – to je 80 dní mimo školní
lavice. Amazing America!
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Tady jsou na tom stejně jako my. Červenec, srpen a pak hezky
zpátky. No, sice to nejsou 3 měsíce v luftu, ale aspoň nemusíme do
školy i o víkendech!
Tereza Čermáková
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Rhodos je ostrov patřící k Řecku, ležící
v Egejském moři. Moře je zde čisté
s oblázkovým dnem. Pláže najdete
skoro všude. Hlavní město se jmenuje
Rhodos a leží na špičce ostrova. Vřele
všem doporučuji navštívit Staré město,
které je opevněno středověkými
hradbami a tím je to jedno
z nejdůležitějších historických míst na
světě. Nacházel se zde jeden ze sedmi
divů světa, Rhodský kolos, což byla
bronzová socha řeckého boha Hélia.
Podle některých verzí stál rozkročený
nad přístavem a pod jeho nohama
proplouvaly lodě. Socha byla zničena při
zemětřesení v roce 226 př.n.l. Na místě,
kde kolos stál, jsou dnes 2 sloupy jeden s laní a druhý s jelenem
Adéla Zvárová
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Izrael je stát na blízkém východě,
v oblasti jihozápadní Asie. Setkáte
se zde se Středozemním a Mrtvým
mořem. Vykoupat se v Mrtvém
moři je opravdu hezký zážitek,
který bych přála každému a je
naprosto skvělé, že ani nemusíte
umět plavat, protože vás voda
nadnáší a nepotřebujete ani
lehátko. Nevýhodou je, že je tu
vysoká koncentrace soli a voda se
vám proto nesmí dostat do těla.
V Izraeli můžete navštívit spoustu
míst spojených s životem Ježíše
Krista. Podívat se můžete např.
do Getsemanské zahrady, kde jsou
stromy, které tam údajně stály už
za doby života Ježíše Krista. Dále
můžete vyrazit třeba na Olivovou
horu nebo do Chrámu božího
hrobu, můžete zde vidět i
Golgotu, horu, na které byl
Ježíš Kristus ukřižován. Co se
týká křížové cesty, tak ta se bohužel
nezachovala celá, Arabové si tam
totiž udělali tržiště. V Jeruzalémě
se nachází Zeď nářků, kam věřící
po modlitbě vkládají lístky se svými
přáními. Najdete zde i nádhernou
Omarovu mešitu, která se pyšní
pozlacenou kopulí. Pohled z blízka
je opravdu moc hezký.
Adéla Zvárová
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Španělsko se nachází na Pyrenejském
poloostrově. Omývá ho Středozemní
moře, které je čisté a s velkými
vlnami.
Pobřeží je plné hotelů a
letovisek. Žije se tu hlavně v noci, kdy se
otvírají různé bary, diskotéky a
Casina, která jsou přes den zavřena.
Osobně doporučuji navštívit Barcelonu.
Je to nádherné město plné památek,
hlavně staveb architekta Antonia
Gaudiho jako je například nedostavěný
chrám Sagrada Famillia, na jehož
dostavbě se už pracuje. Nesmím
samozřejmě
zapomenout
na
světoznámý stadion Nou Camp (pro
mě to teda nebyl moc extra zážitek :D).
Můžu vřele doporučit tzv. „Zpívající
fontány“, což jsou na první pohled
obyčejné fontány, ale jakmile se setmí,
hrají různou hudbu a voda v nich je
podsvícená, takže výsledný efekt je
naprosto úžasný.
Adéla Zvárová
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Tunis je africký stát, který omývá Sředozemní moře. Nejznámější letovisko
je Hammamet Yasmine. Tento název získalo díky všudypřítomným
jasmínovým keřům. Moře je zde teplé a s velkými vlnami, ale ne úplně čisté.
Já jsem se zúčastnila dvou zajímavých výletů. První výlet byla plavba na
pirátské lodi, kde byl zajímavý program a koupání na volném moři. Druhý
výlet se týkal spíše historie a hlavního města Tunis. Ve městě Kartágo
můžete shlédnout vykopávky a zbytky staré architektury. Také můžete
navštívit modro-bíle městečko Sidi Bou Said, ve kterém se natáčela scéna do
filmu Angelika a Sultán.
Adéla Zvárová
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Chtěli by jste někam vyrazit o prázdninách za muzikou a nevíte kam? Zde
naleznete přehled malých i velkých festivalů po celé České republice. Festival
(zkráceně fest) Votvírák, který „votvírá“ šňůru letních festivalů již proběhl ve dnech
14. – 16. 6., a tak se podíváme na některé, které na nás ještě čekají. Pro
nestrannost článku jsme vybrala akce různých hudebních stylů a žánrů. Informace
jsou čerpány z oficiálních stránek daných festivalů.

Punk'O'Drom United Fest 21. - 23. 6./Branžež
Trochu děsivý a zdlouhavý název festu (ve srovnání třeba
s Votvírákem). Z oficiálního textu o tomto festu mě trochu vyděsila
věta: „Můžete se těšit na vyvážené tuzemské menu sestávající z
vyzrálého pozdního sběru a progresivní mladé krve obou žánrů.“,
takže mě na něm rozhodně neuvidíte.
Cena vstupenky na místě: 350 Kč

Festival Svojšice 21. 6./Svojšice.
Svojšice nabízí velký výběr zahraničních kapel a zpěváků,
například z Německa, Francie, Španělska i z Argentiny, bohužel
ne moc známých. Cena vstupenky na jeden den a s výběrem
neznámých kapel vysoká. Svojšice jsou nedaleko Pardubic, takže
žádná dálka, což může být pro někoho výhoda.
Cena vstupenky na místě: 700 Kč

Stonerock 21. – 22. 6./Česká Lípa
Teprve druhý ročník rockového festivalu, který ale nabízí kapely, které
určitě nejsou ostudou, například: Krucipüsk, Debill Heads, či norská
kapela Thunderbol.
Cena vstupenky na místě: 390 Kč

BenátkyFest 22. 6./Benátky nad Jizerou
Tento festival není zcela hudební, můžete zde najít ukázky starých řemesel
nebo také přestavení různých divadelních spolků. Kdo je jazzově naladěný
člověk si přijde určitě na své. A hlavně, výtěžek z prodeje výrobků13a
dobrovolného vstupné putuje na dobročinné účely.
Cena vstupenky na místě: ZDARMA

POD LAMPOU 7/2013

Pivní festival Olomouc 26. – 29. 6./Olomouc
Festival v podhradí hradu Okoř je plný kvalitních kapel a zpěváků, kde si vybere
dle svého gusta snad každý. David Koller, Radůza, Sto zvířat, Mandrage, Jiří
Schmitzer, Wohnout, Charlie Straight, UDG a další, to je jen malý výčet všeho, co
můžete stihnout za jeden den a za dobrou cenu na této akci.
Cena vstupenky na místě: 450 Kč

JamRock 27. – 29. 6./Žamberk
Zde bude k vidění velké množství oblíbených českých kapel – Tři sestry, Chinaski,
Tatabojs, Monkey Business, Škwor, BSP a jiné. Pro pobavení můžete shlédnout
vystoupení komiků Na stojáka.
Aktuální cena vstupenky: 550 Kč

Rock for People 2. – 5. 7./Hradec Králové
RfP je velmi populární a hojně navštěvovaný festival a letos se bude konat již 19.
ročník. Nabízí i známé zahraniční kapely, například 30 seconds to Mars, Billy
Talent, The devil wears Prada a pod.. Z domácích zpěváků a kapel vystoupí Karel
Gott, Xindl X, Sunshine nebo Jan Budař a Eliščin band. Na internetové stránce
zoot.cz si mimo jiné můžete zakoupit také reklamní věci, které jistě při festivalu
využijete - holínky, trička, mikiny a jiné.
Aktuální cena vstupenky: 1 700 Kč

Colours of Ostrava 18. – 21. 7./Dolní Vítkovice
CoO je populární multižánrový a mezinárodní hudební festival. Účinkovat zde
budou, ale také divadelní spolky a nebudou chybět ani různé besedy a workshopy.
Seznam kapel je ještě v procesu vytváření, ale jako vždy bude určitě zajímavý.
Aktuální cena vstupenky na místě: 1 890 Kč

X. Šternberský Kopec 20. 7./Šternberk
Jedinečnou možnost slyšet kapelu Boney M v České republice vám nabízí tento
14 který se koná na hradě Štenberk. Další účinkující jsou: Anna K., Blue
festival,
Effect, Doga, Salamandra nebo Kiss Forever Band.
Cena vstupenky na místě: 550 Kč
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Benátská noc 26. – 28. 7./Vesec u Liberce
Tento festival je také známý jako nejkrásnější český festival.
Letos se koná úctyhodný 21. ročník a nabízí mimo typické
české festivalové kapely i zajímavé účinkující, například
Nightwish, Sunrise Avenue, Miro Žbirka, Argema, Janek
Ledecký, Komunál, Marta Kubišová, Ondřej Brzobohatý,
Žlutý pes a mnoho dalších.
Cena vstupenky na místě: 1 290 Kč

Sázavafest 1. – 3. 8./Světlá nad Sázavou
Ve Světlé nad Sázavou vystoupí přes 80 zahraničních i českých
kapel a zde si již opravdu každý najde svého oblíbence. K dispozici
zde bude dětský koutek, stanové městečko a spousta dalších
potřebných míst.
Cena vstupenky na místě: různé rodinné a denní slevy

Open Air Festival 8. – 10. 8./Panenský Týnec
Opět multižánrový festival, který nabízí mimo vystoupení kapel,
také divadlo, workshopy a autorská čtení, a který je určen pro
celou rodinu. Tento festival obdržel mezinárodní uznání za
ekologii. Kromě již jmenovaných kapel (Monkey Business,
Vypsaná fiXa, Mandrage a pod.), zde vystoupí i Bratři Ebenové,
Matra Töpferová, Umakart a další.
Aktuální cena vstupenky: 800 Kč

Hip Hop Kemp 22. – 24. 8./Hradec Králové
Nejspíše největší Hip Hopový festival v České republice nabízí
široké spektrum raperů českých i zahraničních.
Aktuální cena vstupenky: 1 300 Kč
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TOMORROWLAND
Tento festival se koná každým rokem, již po deváté, vždy na konci července
v belgickém městečku Boom a probíhá od pátku do neděle. Na tomto místě se
setkává přes 120 tisíc fanoušků elektronické hudby ze všech koutů světa a právě
proto se stal Tomorrowland nejrozsáhlejším a hudebním festivalem na světě. A aby
ne, dekoracemi a zábavnými atrakcemi rozhodně nikdy nešetří. Ke komplexu patří i
tzv. Dream Ville, kde jsou pro návštěvníky připraveny stany a nechybí ani stánky
s občerstvením, bazén a menší vodní jezero. Festival hostí jedny z nejpřednějších
DJ’s na celém světě, David Guetta, House Mafia, Carl Cox, Hardwell, Skrillex,
NERVO, Chuckie, Dimitri Vegas & Like Mike, ve jmenování seznamu těch
nejlepších bychom mohli pokračovat. Program je opravdu velmi pestrý a
vystoupení těchto interpretů jsou doprovázena magickými efekty a ohňostroji.
Právě proto je Tomorrowland tak žádaný, vstupenky (cenově se pohybujeme kolem
20 – 40 tisíc korun) byly na tento rok vyprodány do několika sekund.
Pokud jste zavilým fanouškem hudby a máte dané prostředky, potom neváhejte a
běžte se vydat na Tomorrowland. Příštím rokem bych se i já pokusila na tento
festival dostat, a doufám, že mi klikací hra Jakuba Hledíka dopomůže k tomu,
abych co nejrychleji klikla na ikonku „koupit“, jakmile budou vstupenky v prodeji.
Více info naleznete na tomto odkazu:
http://www.tomorrowworld.com/global-splash/index.html
Videa z Tomorrowlandu rok 2011:
http://www.youtube.com/watch?v=M7CdTAiaLes
Rok 2012:
Kristýna Birínyiová
http://www.youtube.com/watch?v=UWb5Qc-fBvk
Myslím, že to by mělo na zbytek června a prázdniny stačit. Musím konstatovat, že
festivaly již nejsou jenom o muzice, ale jsou tu různé workshopy, besedy, malé
pokerové turnaje, paintball, restaurace, atrakce a mnoho dalších míst, kde se
můžete zabavit. Ke každému správnému vícedennímu festivalu patří samozřejmě
stanové městečko, kde si rozložíte stan. Upřímně mě děsí stan jako místo útočiště
před opilými, agresivními lidmi, jídlo z fast foodů, „toi toiky“ a celkově skoro žádná
hygiena. Takže já se letos žádného nezúčastním, i když nabídka je velmi lákavá.
Klára Mauerová
Možná až vyrostu.
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A abyste se v naší nabídce neztratili, připravili jsme pro
vás přehledný kalendář, který si můžete upravovat, sdílet,
či třeba vytisknout

http://tinyurl.com/jw9ylsz
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Jakub Hledík

Egypt je jedna z nejoblíbenějších destinací , kam lidé vyráží na
dovolenou. Jednak za památkami, ale
také hlavně za
prosluněnými plážemi, jídlem a relaxací. V tomto článku, coby
pravidelný návštěvník této oblasti, chci shrnout postřehy a
základní informace, jak to v Egyptě chodí.
Na výběr máte několik destinací. Mezi nejnavštěvovanější však patří
Hurghada a Marsa Alam, poté Sharm El-sheik a Taba, kde ale často
probíhají nepokoje a konflikty. Nejvíce bych vám však doporučila Hurghadu,
která je poměrně blízko jak Káhiře, tak Luxoru, pro případné výlety.
Hotelové resorty jsou vždy situovány u města a nebo rovnou ve městě, takže
nemusíte celou dovolenou strávit pouze v hotelovém komplexu, jako to bývá
v Sharmu, Marse a Tabě.
Platí pravidlo, že starší hotely s malými
a špinavějšími plážemi jsou vždy
v centru a milovníci potápění tam
nenajdou žádné korály, naopak ty
„luxusnější“ a novější jsou situovány
na okraji, vše se ale pak odvíjí od ceny.
Další detaily o vybavenosti resortů si
přečtete na jeho dané stránce nebo na
stránce cestovní kanceláře.

ALL FOTO: K. Birínyiová
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EGYPT TEXTURE: MEJones @ SXC.hu

Na co si dát pozor, co dělat a co ne …

Voda
Nikdy nepijte vodu z vodovodu, ani místní ji nepijí a nevaří s ní. Používejte ji
jen na mytí a čištění zubů, pokud si nechcete přivodit střevní problémy.
Nekupujte suvenýry na letišti
Ve městě najdete plno věcí, které vám padnou do oka a usmlouváte na cenu
o 80% nižší, než byla původní. Ale nezapomeňte, že nic nedostanete jen tak,
kupci rádi smlouvají.
Alkohol
Ať už si dáte ve svém all inclusive programu vodku, gin nebo rum, všechno
chutná stejně „ethanolově“ , protože jsou z místní výroby a troufám si říct, že
obsahují více než 45% alkoholu. Měli byste také vědět, že většina barmanů
jsou muslimové a na míchání nápojů rozhodně školu nemají, tudíž, když si
budete chtít dát vodku s džusem, ¾ sklenice bude činit vodka. To platí pro
všechny muslimské země, proto je dobré si říct, co a jak chcete.
Výlety
Mezi nejoblíbenější patří celodenní výlety do Káhiry nebo Luxoru, které stojí
za to absolvovat. Program těchto výletů nabízí každá cestovka zhruba stejný
a stojí kolem 2 tisíc korun na osobu. V Luxoru se nejvíce navštěvují papyrové
a alabastrové dílny, Memnonovy kolosy, Karnacký chrám a Zádušní chrám
královny Hatšepsovet. V Káhiře pak jednoznačně pyramidy v Gíze a
Káhirské muzeum, které stojí za návštěvu. Všechny výlety jsou zajímavé, ať
už se jedná o výlet na ponorce, ostrov Giftun, kde naleznete jedny
z nejpřekrásnějších korálových útesů se spoustou živočichů a nespočtem
druhů ryb. Zajímavý výlet je i do beduínské osady, který vám přiblíží život
tamních domorodců.
Poměry
Teprve tehdy, když se vydáte ven z resortu, kde je vše pro oko turisty,
poznáte, jak obyvatelé Egypta žijí. Většina z nich žije v chudobě v hliněném
domku, kde nemají ani podlahu. Na den jim stačí asi jen 4 dolary, aby měli
z čeho žít, proto většina lidí, co pracuje v hotelech, má rodinu třeba
v Asuánu nebo Luxoru a v cestovních střediscích pouze vydělává peníze pro
sebe a svojí mnohočlennou rodinu. Ovšem setkáte se i s poměrně slušně
zajištěnými lidmi, avšak většina spíše strádá, než překypuje penězi.

Obyvatelé
I na to, jak si místní žijí, mají vždy dobrou náladu. Nikoho jsem snad nikdy
neviděla bez úsměvu na tváři. A snad proto, když se Arabů zeptáte, jak se
mají, vždy odpoví „kwajs nebo bichair“, ale nikdy ne, že se mají špatně.
Kuchyně
Labužníci si zejména nejvíce pochutnají na sladkých dezertech, pudincích a
všelijakých moučnících, které jsou vždy velice navoněné. Je zde opravdu
velká nabídka, a kdybyste měli ochutnat jen všechny místní dezerty,
museli byste jíst od rána do večera. Avšak mezi egyptské „národní“
pochutiny patří salát Tabouleh, který se skládá hlavně z petržele, rajčat,
kuskusu a cibule, poté dezert Umm Ali (Matka Alího), který má
charakteristickou pudinkovou chuť s rozinkami a těstem, a potom známá
Baklava ze zvláštního druhu těsta podobného listovému, plněná všemi
druhy ořechů, medem a cukrem. Zkuste si zajít někam do centra do
restaurace, třeba na oběd nebo večeři a porovnejte to se stravou v hotelu.
Egyptský čas
Snad všude je známo, že Arabové , hlavně Egypťani, mají na všechno dost
času a jejich chvilka může trvat třeba až 1 hodinu, někdy je zbytečné i čekat.
S tímto „jevem“ jsem se setkala i já, když jsem s přítelem Walidem čekala
na jeho bratrance, který s námi a svou snoubenkou měl povečeřet a dorazili
až po 2 hodinách našeho úmorného čekání.
Blázniví řidiči taxíků
S taxikáři tohoto druhu a obecně s řidiči se setkáte ve všech arabských
zemích. Jezdí minimální rychlostí 70 km/h a zásadně nikdy nestaví,
přechody se totiž nikde moc nevyskytují. Silnice je rozdělená jen na dva
jízdní pruhy, ale řidiči si ji rozdělí klidně na tři. Tento příklad snad hovoří
za vše, že v této oblasti dopravní pravidla neexistují.
Kavárny
Pokud máte tu možnost, zajít si do centra, rozhodně nezapomeňte navštívit
místní kavárnu a dejte si čaj z karkády, pořádnou kávu, džus z manga nebo
guavy a nezapomeňte na „shishu“- vodnici.
Džus z cukrové třtiny - patří k nejčastějším nápojům v horkém Egyptě,
v hotelech ho nejspíš nenajdete, ale všude ve městech jsou pouliční stánky
s tímto výtečným džusem, který zchladí a také prospěje vašemu zdraví.

Rychlokurz egyptštiny
Marhaban (neznělé H)
Ahoj
Sabahu al-chair(neznělé H, důrazné CH) Dobré ráno
Sabahu an-nůr(neznělé H)
Dobrý večer
Masahu al-chair (neznělé H, důrazné CH)Dobré odpoledne
Lajla sajíd
Dobrou noc
Ma’as-saláma
Nashledanou
Ahlan
Odpověď na pozdravy
(pl./m./ž.)As-salámu alajkum/alajka/alajki
Dobrý den/ Mír s tebou
Wa (pl./ m./ ž.)alajkum/ alajka/alajki as-salám
Odpověď/ Mír s tebou, také
(m./ž.) Izzajak/ izzajik
Jak se máš?
(m./ž.) Ana kwajis/kwajisa, wa enta/enti?
Mám se dobře a ty?
(m./ ž.) Ana sajíd/ sajída
Jsem šťastný/á
(m./ž.) Ismak/Ismik eih?
Jak se jmenuješ?
Ana ismí… (m./ž.) wa enta/enti?
Jmenuji se.. a ty?
(m./ž.) Enta/ enti min ajn?
Odkud jsi?
Ana min..(Čeko)
Jsem z…(Česka)
Šukran
Děkuji
La šukran/ Ajwa šukran
Ne děkuji/ Ano, děkuji
Afuan
Není zač
(m./ ž.) Asíf/ asífa
Omlouvám se
La-a
Důrazné ne
Ajwa
Ano
Chaláás
Souhlas? Ok?
Yalla-yalla
Pospěš si, no tak, kde to
vázne
Funduqu/ Al- funduq
Hotel/ ten hotel
Kristýna Birínyiová
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POHLAZENÍ

IMG: ba1969 @ SXC.hu

RUBRIKY

Chvojka
INGREDIENCE
Korpus:
3 vajíčka
100 g moučkového
cukru
100 g hladké mouky
1 a 1/2 lžíce kakaa
50 g másla

Korpus
Cukr a vajíčka dáme do mísy nad vodní
lázeň a šleháme ručním mixerem, dokud
není těsto v takové konzistenci, že na něm
zůstávají stuhy. Poté vmícháme rozpuštěné
máslo, hladkou mouku a kakao. Vylijeme
do formy vyložené pečicím papírem a dáme
péct.

Poleva:
100 g smetany ke
šlehání
25 g tmavé čokolády
2 vajíčka
cukr dle chuti
vanilkový pudink
1/4 litru mléka
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Poleva
Smetanu ke šlehání nalijeme do
rendlíčku spolu s nadrobno
nakrájenou tmavou čokoládou.
Necháme čokoládu rozpustit,
aniž by se smetana začala vařit.
Odstavíme. V dalším rendlíčku
uvaříme pudink z 1/4 litru
mléka, dokud není úplně hustý.
Nesladíme. Po vychladnutí obou
krémů do pudinku pomalu
vléváme šlehačku s čokoládou.
Nakonec vyšleháme ze dvou
bílků sníh a žloutky smícháme s
cukrem. Žloutky s cukrem a
smetanou promícháme a jemně
vetřeme
sníh.
Necháme
vychladnout.
Korpus rozřízneme na dvě části. Mezi dvě vrstvy dáme vychlazený krém a
přiklopíme druhou vrstvou. Na vrch dáme opět vrstvu krému a můžeme
dozdobit jahodami či meduňkovým lístkem.

All FOTO: P. Chvojka

Dobrou chuť přejí kuchtíci Majdalenka a Petřík 23
Petr Chvojka
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Knižní novinka

MAPA ČASU
Od uznávaného španělského autora Félixe J. Palma
První díl nové trilogie je strhující dobrodružství o cestování časem
z prostředí viktoriánské Anglie, které překračuje hranice
steampunku… Londýn roku 1896. Nesčetné vynálezy dovolují
člověku znalému vědy uvěřit, že je možné dosáhnout nemožného.
To ostatně dokazuje i vznik společnosti Murray, která svým
klientům umožňuje uskutečnit dávný lidský sen - cestovat časem...
Lucie Kašparová
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Hlavní roli si nezahrál nikdo jiný než Rowan
Atkinson, který je s tváří Mr. Beana spojen
už dlouhá léta. Na začátku filmu je Beanův
plán pouze se trochu opálit a podívat se po
francouzských památkách. Ale jak můžeme
čekat, nic nepůjde podle plánu. Už od
samého začátku cesty se dějí drobné nehody.
Na konci filmu vše vyvrcholí, když jsou jeho
nehody promítány na filmovém festivalu
v Cannes v podobě prázdninového deníčku.
Martin Filipi

Režisér

Prázdniny
pana Beana

Steve Bendelack

Film na CSFD

Hodnocení

8 / 10
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ŠKOLA

ROZHOVOR
nový šéfredaktor časopisu Pod lampou

Pojď se představit, co o sobě můžeš říct jiného, než že jsi nový
šéfredaktor našeho časopisu?
Jmenuji se Kuba Pelikán, pocházím z Chrudimi a je mi osmnáct. Odmalička
mě baví sport. Nejradši mám bojové sporty, za sebou mám 10 let stolního
tenisu, horolezectví, karate, kick box, brazilské jiu-jutsu, plavání,… (celý
seznam naleznete u redaktora pozn. redakce). Doteď jsem byl v
časopise redaktor a měl jsem na starost jeho propagaci. Celou dobu jsem se
snažil, aby časopis jenom vzkvétal.

Takže antisportovci nemají doufat, že by se
měnil obsah
časopisu?
Mo-i?
Budu se snažit, aby se nic neměnilo.
Jak se stalo, že ses stal šéfredaktorem?
Osobně jsem se jím nechtěl stát. Ale naše rada mě zvolila. Takže nezbývá než
se snažit, aby časopis vzkvétal.
Už jsi přemýšlel, jak povedeš tento časopis? Máš nějakou
představu?
No, s radou jsme se na tom domluvili teprve před pár dny, ale představuji si
úplnou spolupráci s redakčním týmem a doufám, že mě budou respektovat
a budou pilní.
Myslíš, že tě tahle funkce šéfredaktora bude bavit?
Tak určitě si zde něco najdu.
Máš nějakou myšlenku, zprávu, kterou bys chtěl sdělit našim
Marie Požárová
milým čtenářům?
Chtěl bych jim především popřát příjemné čtení našeho časopisu, ať ho
propagují, ať ho posílají dál, sdílí a dávají ‘‘lajky“, protože časopis nemá
26 chybu!
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