
Angín 

Ministerstvo zdravotnictví varuje, ANGÍN je silně nakažlivý 



 

Manifest zástupce WHO při AG 

 
Už i hlavní město Francie - Paříž je napadeno. 

To oficiálně přiznal tisku leštič bot od Notre 

Dame. Na město Paříž sedla tma. Seina se vylé-

vá z břehů, ale nikdo se neevakuuje ani neprchá. 

Vláda oznámila, že podle ní nemá řešení stávají-

cí situace žádný smysl. Proboha, co když vážně 

nemá? 

Světem se šíří trudnomyslnost 
21.12 2012 aktualizováno 

Vážení spoluobčané, 

jistě jste si už minimálně ze zpráv všimli, že po světě se šíří nebezpečná infekce. Tato 

choroba, šířená zatím neodhaleným virem, je nyní už po světě velice rozšířená, a tudíž 

ohrožuje pověst nás všech. Oficiální název nemoci je přísně tajen, ale přední světoví 

lékaři ji nazvali také konvenčností. Pokud je to na vás příliš silný terminus technikus, 

doporučujeme použít třeba zavedenost chování. Symptomy této závažné choroby 

byla odhaleny už u více jak 2/3 populace Země. Projevuje se zejména fanatickým do-

držováním společenských zvyklostí, neschopností projevit vlastní názor a dalšími. Na-

še instituce vás varuje, tyto symptomy mohou vést až k smrti nudou. Mezinárodní 

tým badatelů se už snaží vyzkoumat příslušné protilátky, nicméně bylo zjištěno, že 

rychle zabírá třeba používání vlastní fantazie a kreativity. Pokud je vám pro ně ale pří-

liš daleko, nezoufejte, můžou vám pomoci naše další osvědčené recepty, jako třeba 

začít chodit po rukách nebo mluvit pozpátku. Pokud pro vás není výhodný žádný způ-

sob ochrany, nejspíš zemřete. 

Vaši doktoři (WHO) 

Omlouváme se za chybějící reportáž z Paříže. 
Bylo nám oznámeno, že náš reportér nepovažo-

val pokračování v reportáži za důležité. Místo toho přikládáme krátké sympózium o výrobě 
gumových medvídků. Bohužel jediný překladatel ze svahilštiny propadl trudnomyslnosti 
při cestě do práce... 
 
Gummi huzaa maandalizi 

Aliyetia hili chukueni Taasisi ya umeme na umeme Wahandisi, haki zote chini ya hati miliki ambayo 

inaweza kuwepo katika na: (a) Kazi ya juu, ikiwa ni pamoja na yoyote marekebisho au kupanua kazi 

zitokanazo kuwasilishwa kwa na aliyetia misingi ya Kazi, na (b) yoyote yanayohusiana maandishi au 

vipengele multimedia au nyongeza nyingine kuandamana Kazi. Katika tukio aliyetia hufanya mada ya 

msingi  



Nůůůdáááá 
 
Zabývat se touto problematikou pouze z hlediska biologického by bylo 

silně krátkozraké, protože kořeny této nemoci můžeme sledovat až do 

dávnověku. Tak například hned na počátku antiky, kdy začaly mizet primi-

tivní kmeny, které byly vůči takovým věcem zcela imunní, nastoupila řec-

ká kultura, u které můžeme nemoc už jasně odhalit. V typických řeckých 

zálibách, jako například tesání sloupů a velkých soch, můžeme konstato-

vat pouze to, že autor musel být nějak nemocný na sto procent. Z Řecka se 

potom choroba šířila dál zejména za pomoci starověkého Říma. Heslem 

pro naši nemoc v tomto období mohou být Sokratova slova, která pronesl 

při jednom ze záchvatů: „Vím, že nic nevím.“ Záchrana před nemocí při-

šla ve středověku, kdy se trudnomyslnost běžně trestala. Například nevidět 

smysl v placení daní by se v této době asi příliš nevyplatilo. A tak kupodi-

vu měli trudnomyslní lidé vysokou úmrtnost. Další slibný vývoj ale bohu-

žel zarazila průmyslová revoluce a její heslo Pracuj dokud můžeš. V této 

době se dokonce trudnomyslnost pro své obrovské rozšíření, přestala po-

važovat za nemoc. Dokladem toho mohou být někteří dekadentní autoři, 

kteří asi nákaze později podlehli. Světlou stránkou tohoto období mohou 

být někteří panovníci, jejichž povaha vzbuzovala spíše veselí (jako ra-

kouský Ferdinand Dobrotivý). Ale i jim navzdory se vše chýlí ke konci, 

jaký nadešel v době našich dnů. Poslední pokusy o to vytrhnout nás 

z absolutní netečnosti nám Čechům zprostředkovali především Rusové. 

Zhatila jim to ale Sametová revoluce. A tak se možná blíží dny, kdy svět 

potřebuje nové rozptýlení, co třeba nějaká nová válka? 

-20%
 

Poslední pomazání  



 

Při našem pátrání za původem zvonění jsme se ptali, kde se dalo. 

Ideální by byl takový respondent, který si už z AG hodně pamatuje. 

Je už odpoledne, co třeba vychovatelé? 

ANKETY A PRŮZKUMY  

 

Odkud se vzalo zvonění? Vychovatelé 

 

 

Pravidelně sledujeme, co si o čem myslíte 

Josef Novák 
 
josef1novak@seznam.cz 

Pane Zemánku, mohli bychom se vás zeptat, kde se vzalo zvonění? No, nevím. Po-

čkat, to jako naše zvonění, nebo zvonění obecně? Omlouváme se, mysleli jsme na-

še zvonění. Aha tak to nevím, ale řekl bych, že to asi složil nějaký student.  

 

 

Já, jestli bych mohl tipnout, tak to 

tady zůstalo ještě ze staré školy. Tady 

vlastně předtím byla mlékárenská a 

taky ekonomka.  

 

Mohla byste 

nám…? Nemoh-

la (směje se). 

Kde se podle 

vás naše zvoně-

ní vzalo? Tak asi 

to tak vymyslel 

někdo z vedení… 

Nevím, bylo to 

tak už za mého 

studia, ale třeba 

tady paní Mina-

říková by moh-

la…  

 

I co já pamatuju, alespoň 

čtrnáct let je stejné. Pro 

mě to zvonění je prostě 

odjakživa.  

Tadeáš Celý 

tadecel@seznam.cz 



 

Je docela pěkné odpoledne a my stojíme před zajímavým úkolem. 

Rozhodli jsme se vypátrat vše o školním zvonění, tématu už dost 

opleteném studentskými pověstmi. Dáme na rady svých kamarádů a 

nejdříve vyrazíme za Mgr. Františkem Mackem, údajným autorem 

notového zápisu pro naše školní zvonění. 

REPORTÁŽ AG  

O čem třeba ani nevíte... 

Josef Novák 
 
josef1novak@seznam.cz 

Jak je to doopravdy? Školní zvo-

nění 

Tadeáš Celý 
 
tadecel@seznam.cz 

Pane Macku, mohl byste nám prozra-

dit, jak je to se školním zvoněním? Je 

zvláštní, že si tady každý myslí, že jsem 

to složil já. A přitom jsem to nesložil. 

Nabídku jsem dostal, ale nakonec má-

me zvonění toto. Ale to bude už dáv-

no, ještě za ředitele pana Kvapilíka. 

Promiňte, nerušíme vás nějak? Pan 

ředitel vrtí hlavou. Můžeme se vás 

zeptat jen na…, zajímalo by nás školní 

zvonění. Se smíchem odpovídá: Ono 

to asi nebude ani nijak velkolepé. Zvo-

nění se měnilo v době, kdy se na AG 

měnila i rozhlasová ústředna. Bylo to 

tak roku 1992 nebo 3. No a to dnešní 

zvonění bylo prostě jedno z předvoleb, 

které byly součástí stroje. Více by vám 

snad mohli říct na technickém úseku, nebo pan Šimorda. Dě-

kujeme a loučíme se. Na technickém úseku zrovna nikdo není. 

Nevadí, alespoň jsme mohli objasnit alespoň část záhady jmé-

nem školní zvonění. Nenapsal jej pan Macek. 

Poděkovali jsme a vydali se za první 

osobou, kterou jsme měli s tímto jmé-

nem spojenou. Paní Kvapilíkovou jsme 

dostihli spolu s otcem Martinem na Pas-

toračním centru. Zvonění pro ně bylo 

záhadou, paní Kvapilíková nám nicméně 

doporučila zajít za nynějším ředitelem- 

panem Bekárkem, který byl v době, kdy 

se zvonění měnilo, na škole zástupcem. 

Nečekáme a běžíme k ředitelně. 

Pokud byste si chtěli naše zvonění za-

hrát třeba na klavír, přidáváme náš 

velmi neumělý notový zápis. 



 

Vítejte poprvé v rubrice o knihách (a to rovnou o těch nenáviděných z doporučené četby). V 

této rubrice budou zveřejňovány různé knihy napříč ročníky, doplněné naším hodnocením a 

důležitými informacemi. Myslím, že s tématem Úniky do fantasie je už slov trochu moc. Zde  

knihy. 

DOPORUČENÁ ČETBA RECENZE 

 

Úniky do fantasie 

 

 

Vlastní hodnocení a informace o knihách z doporučené četby 

Tadeáš Celý 

tadecel@seznam.cz 

Autor: Jan Amos Komenský 

Žánr: Filosofický román 

Počet stran:  okolo 183 (podle vydání) 
ročník 1. 

Vlastní hodnocení: Ze všeho nejdříve: nenechte se odradit slovy jako Jan 

Amos Komenský nebo filosofický román. Kniha je plná alegorie, ale nemyslím 

si, že by byla nepochopitelná nebo nečitelná. Dějem je putování poutníka 

světem, spolu se společníky Vševědem Všudybudem a Mámení Mámilem. 

Obsahuje zamyšlení nad tehdejším (- 17.století, pozn. autora) stavem věcí 

(řemeslnické cechy, rodiny…), které nakonec vyústí k překvapivému rozuzlení. 

Dejte si však pozor na záludnosti různých překladů a rozhodně se připravte i 

na množství archaických (a nám možná neznámých) slov. 

Autor: Svatopluk Čech 

Žánr: fantastická povídka 

Počet stran: přibližně 148 

Ročník 2. 

Poutavá a jednoduchá povídka o tom, jak se pražský nájemce dostal do 

husitských válek. Kniha úžasně popisuje skutečné historické reálie tohoto 

období. Pojata je velmi vtipně a děj je přímo strhující. 

Autor: Svatopluk Čech 

Žánr: fantastická povídka 

Počet stran: přibližně 148 
Ročník 2. 

Poutavá a jednoduchá povídka o tom, jak se pražský nájemce dostal do 

husitských válek. Kniha úžasně popisuje skutečné historické reálie tohoto 

období. Pojata je velmi vtipně a děj je přímo strhující. 

Autor: John Ronald Reuel Tolkien 

Žánr: fantasy román 

Počet stran: 379 

 První díl série, o které slyšel snad každý. Ne každý ho však četl, a přitom to rozhodně 

stojí za to. Tolkien se ve svém díle neomezuje pouze na příběh, ale přímo vykresluje 

obrovský svět. Těžko uvěřit tomu, že Pán prstenů je  pořád fikce.  Překlady jsou po-

většinou velmi dobré, a tak můžeme obdivovat i úctyhodně rozsáhlou slovní zásobu. 

Ročník 3. 



 

Jsou lidé, kteří jsou na sport jako diví, a také lidé, 

kterým připadá dvouhodinovka tělocviku moc. 

Těm se musím bohužel omluvit, půjde totiž o 

sport hlavně mimo povinné hodiny. Jak si tedy 

může člověk na AG zasportovat? 

REPORTÁŽ DM -AG 

Kroužky, akce a život ubytovaných na domově mládeže 

Jak nezpohodlnět: sport na  AG 
Tadeáš Celý 
 
tadecel@seznam.cz 

Ping-pongové stoly 

Víceúčelové 

hřiště 

Tere-

ziin 

dvůr 

tělocvična Posilovna 

Frassati-

ho stěna 

Bar AG 

Fungující sportovní kroužky na DM-AG: 

Čtyřboj/ Pětiboj 

Každý ubytovaný na domově mládeže měl možnost se zapsat 

do tradičního čtyřboje/pětiboje. Je to sportovní klání ve 4/5 

různých disciplínách (dívky mají čtyřboj a kluci pětiboj, který je 

obohacený o nohejbal). Tradičně se hraje fotbal, florbal, volej-

bal, basketbal (+nohejbal). Délka celého sportovního turnaje 

se drobně liší, ale bez nadsázky lze říci, že se hraje téměř od 

brzkého podzimu až do poloviny jara. Výsledky jsou průběžně 

vyvěšovány na nástěnce u chlapecké vychovatelny. 

Basketbal (Po), Florbal (Po), Posilovna (Po-Čt), Volejbal (St), Fotbal-dívky (St), Sportovní lezení (Čt) 



 

CO SE DĚJE  

Z toho, co se přihodilo, a co se bude dít na AG 

Lyžák 
Školní mše svatá (popeleční 

středa 

18.2. (3. a 4. vyuč. hod.) 

Pomni... 
Co bude 10. 2.? 

Další akce: 

4.2.-přednáška Maroko (AGbar) 

25.2.-setkání s komunitou Bla-

hoslavenství (19:00 – 20:30 ) 

Měsíc: Únor 


