Benefiční časopis

(zakoupením tohoto čísla přispíváte na naši školu)

Máme tady další rozhovor s někým, kdo má co dočinění s budováním naší - české
kultury. Na naší škole nejsou jen "OLDSTARS", ale máme zde také mladé umělce.
Tentokrát jsme si vybrali Marušku Tučkovou ze sekundy, která se již od malička věnuje
herectví.

3. číslo, únor 2008
Doporučená min. cena: 10 Kč

Maruško, pověz nám, jak dlouho se už herectví věnuješ?

No, v pěti letech jsem se dostala do Dismanova rozhlasového dětského souboru, kde
zpíváme, vyprávíme prózu i poezii, hrajeme divadlo, mluvíme v rozhlase atd. Tam
chodím do dneška a moc mě to baví...:)

Hraje divadlo ještě někdo další z Tvé rodiny?

KáGéčko představuje další číslo…
Je to neuvěřitelné, ale máme tu už třetí číslo našeho školního časopisu! Spolu s ním
startuje i maturitní ples, na který se všichni těšíme a doufáme, že se nás tam také co
nejvíce sejde! "Maturiťák" není jen zábava, ale je na něm i něco smutného - loučíme
se s lidmi, které denně potkáváme na chodbě, a tak bychom je určitě měli jít všichni
podpořit. Také Vám děkujeme za podporu a zachování přízně, snad Vás bude KáGéčko
dále bavit a hlavně doufáme, že se s námi zapojíte do jeho tvorby svými dotazy a
nápady, které nám můžete posílat na redakce.kg@seznam.cz.

V tomto čísle najdete:

Všichni kromě nejmladší sestry. Brácha se mnou hraje v Babičce a zbytek také chodí
do DRDS. Mamka hraje a táta režíruje. Děda také hrál, ale to když byl ještě mladej...:)

A v čem všem už jsi zatím hrála?

V DRDS jsem hrála Tři Mušketýry, Magora, Brundibára, Peaceničky, Veselohru
na mostě, Sen noci Svatojánské, Spor u jesliček, Poprchává a nyní nacvičujeme
Hastrmana, Nezůstávej sám a Bídníky.

Stíháš při divadle ještě školu?

Snažím se. DRDS mám 2-3x týdně a někdy zájezdy.

Poznávají tě lidé na ulici?

Né, to ne. Sice jsem už v něčem hrála, ale DRDS není tak slavný. Třeba mi jen
kamarádi řeknou: „Hele já jsem tě slyšel v rádiu...“, ale to je tak všechno...:)

Hraješ pouze v divadle nebo máš v záloze i film, dabing...?

Do DRDS si z nás občas chodí vybírat na nějaký konkurz nebo na nějaké natáčení
do rozhlasu, na dabing, do filmu... Já jsem natáčela třeba v rozhlase: Oskar a růžová
paní, K čemu nám je minulost, různé sbory a tak. Na dabing - to jsou také většinou
sbory, ale dabovala jsem třeba i v Samy doma, pohádky pro děti a jiné. Jednou si mě
vybrali na film z FAMU, s kamarády si nás vybrali do seriálu Záchranka a nedávno i
do představení činohry ND na roli Adélky v Babičce.

Tak povídej co Národní divadlo, něco málo jsi nám už řekla, ale my jsme zvědaví
víc...

Vybrali si mě na konkurzu. Od října jsme začali 2-3x zkoušet ve Stavovském divadle,
v listopadu jsme přešli do Národního divadla, kde jsme zkoušeli už na jevišti.
13.12. jsme měli premiéru a teď jsme odehráli asi 10 repríz.
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Tykáš si s herci? A co paní Chramostová? Je opravdu tak křehká a milá "babička",
jak ji popsala B. Němcová?

Když jsme začínali zkoušet, někteří herci nám nabídli tykání - těm mladším většinou
tykám a samozřejmě s kamarády, se kterými hrajeme dětské role, si tykáme, máme
dohromady šatnu a taky si samozřejmě nejlépe rozumíme, protože jsou to zároveň děti
z DRDS. S paní Chramostovou si netykám. V Národním divadle si s ní netyká téměř
nikdo. Všichni si jí vážíme, protože má hodně života - i toho hereckého - za sebou. Paní
Chramostová je na nás moc hodná! Když jsme zkoušeli, tak byla nervózní, ale i přesto
na nás byla milá. Když jsme zkoušeli scénu, kde paní Chramostová říká
dvoustránkovou repliku, zasekla se a nemohla si vzpomenout na text. Potřetí už to
nevydržela, koukla se nám dětem do očí a ohromně zaklela. My jsme vyprskli smíchy,
protože jsme nevěděli o tom, že by B. Němcová takové slovo znala. Před premiérou si
nás zavolala do šatny a řekla, že se nám omlouvá za to, že na nás řvala, byla zlá a
občas nás praštila. Nejvtipnější na tom bylo, že nikdy nic z toho neudělala...:)

Jak často máte představení?

Fenomenální NIGHTWISH se představí 20. února v Praze!
Obscure promotion uvádí první velký
samostatný koncert NIGHTWISH v České
republice! Skupinu Nightwish, která pochází
z finského městečka Kitee, založil roku 1996
klávesák a skladatel Tuomas Holopainen.
Napsal píseň "Nightwish" a požádal
o spolupráci dva své přátele (zpěvačku Tarju
Turunen a kytaristu Emppu Vuorinena) a
v této sestavě nahráli téhož roku třískladbové demo - pojmenované po první
písni jednoduše "Nightwish". Kapele už potom nikdy nikdo jinak neřekl. Dlouho
očekávané vystoupení populární finské formace proběhne 20. února 2008 v pražské
T-Mobile Aréně. Vstupenky jsou již nyní k dispozici v předprodejní síti Ticketportal…

Babička se hraje tak jednou za týden, ale jelikož jsme dvě alternace na roli, tak já
hraju tak jednou za 14 dní.

Máš v plánu se divadlu věnovat i nadále? Nebo se jím dokonce živit nebo dáváš
přednost pěvecké kariéře?

Nechci být herečkou. Hrozně moc mě baví zpívat. Ještě nevím, čím bych chtěla být, až
budu velká. Je možné, že to vůbec nebude podobné divadlu. Třeba budu popelářkou:).

Díky za rozhovor a ať se dostaneš co nejdál!

1. 2. Pololetní prázdniny
4. 2. Setkání ředitelky se zástupci rodičů v 17,00 hodin ve sborovně
7. 2. Den otevřených dveří od 17,00 hod.
25. 2. – 2. 3. Jarní prázdniny
Terezín – vzdělávací seminář (kvinta)
The Canterwille Ghost - divadelní představení (III., IV. ročník, septima, oktáva)
Školní kolo biologické olympiády (kategorie A, B)
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Vyražte si na jeden den na hory!
Jistě jste již slyšeli, že v těchto dnech jsou v Českých horách ideální lyžařské podmínky.
My Vám přinášíme zajímavý tip! Domluvte se s kamarády, seřiďte si lyže nebo
snowboardy a hurá na hory! Máme pro Vás pár skibusů, které jezdí z Prahy přímo až
na sjezdovku. Cenově Vás vyjde takový výlet zhruba na 600 Kč, včetně skipasu.
1)

Odkud: Praha - Černý Most
Kam: Herlíkovice - Vrchlabí
Odjezd: 6:45 (po – ne)
Odjezd zpět: 16:15
Cena: dospělý - 650 Kč (skibus + skipas)

2)

Odkud: Praha – Háje
Kam: Šachty – Vysoké nad Jizerou
Odjezd: 6:30
Odjezd zpět: 16:15
Cena: dospělý – 500 Kč (skibus + skipas)

3)

Odkud: Praha – Černý most
Kam: Ještěd – Liberec
Odjezd: 7:15
Odjezd zpět: 16:15
Cena: dospělý – 650 Kč (skibus + skipas)
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Vážení čtenáři, rádi bychom Vás přivítali u rubriky věnované cestování, ve které
bychom Vám rádi alespoň malinko představili nějakou zemi, kterou jsme třeba
navštívili. Pro toto číslo jsme zvolili Egypt (Egyptskou arabskou republiku)…
Několik základních údajů
•
rozloha:
1 001 450 km2, SV část Afriky + JZ část Asie
•
měna:
1 libra (EGP) =100 piastru, 1EPG= 3.49 Kč
•
náboženství: sunnitští muslimové (90%), křesťané (10%)
•
jídlo:
koření, kuře, rýže, chléb, ryby
•
hlavní město: Káhira
•
další významná města: Káhira, Karnak, Luxor, Sharm el Sheikh
•
úřední jazyk: arabština
Malý slovníček

Děkuji = Shoukran
Prosím = Min Fadlk

Ahoj! = Sallaam Alikoum!
Na shledanou! = Ma´a El Salama!

Pokud se chcete ohřát i v našich chladných měsících, tak si myslím, že Egyptem
rozhodně nic nezkazíte. Každý si tu přijde na své, ať už Vám jde jen o relaxování na
pláži, koupání v moři, potápění, sportování či ježdění po památkách.
Egypťané jsou velice přátelští, někdy až moc. Obzvlášť, když Vám chtějí něco
prodat. Je zde zvykem při každém nákupu smlouvat a také po Vás budou chtít neustále
bakšiš (=peníze, něco jako u nás spropitné).
V Egyptě uvidíte minimum pracujících žen, protože zde vydělávají muži a ženy mají
za úkol starat se o to, aby fungovala rodina. Když projíždíte Egyptem a nejste zrovna
ve městě, vidíte stále to samé - poušť. Způsobuje to velmi teplé podnebí s minimem
srážek, takže pokud se daná oblast nezavlažuje, tak tam toho moc neroste. Hlavní
zásobárnou vody v Egyptě je řeka Nil.
A teď něco málo o památkách… U hlavního města Káhiry to jsou samozřejmě
pyramidy a socha Sfingy, Citadela a nejstarší místo křesťanských bohoslužeb v Egyptě
- kostel Al Muallaqa. Dále Velká knihovna v Alexandrii. Spoustu památek nabízí Luxor:
Karnacký chrámový komplex, Memnonovy kolosy, Údolí králů či Chrám královny
Hatšepsut. Co se týče potápění, tak je nádherné celé Rudé moře. Na výlety se vyjíždí
např. z Hurghady či Sharm el Sheikh.
Pokud si chcete z Egypta odvézt nějaký suvenýr, tak se doporučuje nákup papyru,
alabastru, šperků či vodní dýmky;-). Přísný zákaz je však vývozu korálů, mušlí apod.!
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Poslední dobou se světem šíří poměrně mladý fenomén z Francie, zvaný le parkour.
Pro někoho je sportem nebo způsobem, jak si něco dokázat, a pro jiné životním
stylem. A o co že v parkouru jde? Traceuři (lidi, co trénují parkour) se snaží dostat co
nejrychleji z jednoho bodu do druhého a překonat vše, co jim ve městě může stát
v cestě, za pomoci vybíhání, přeskakování, lezení a mnoha dalších pohybů. Parkour je
velmi rozmanitý, ale také náročný na fyzickou kondici. Trénink tvoří z velké části
posilování, a pak také pilování jednotlivých technik. Za každým zdánlivě jednoduchým
trikem častokrát stojí hodiny a hodiny posilování a drilu. Jedním z nejčastějších omylů
jsou salta/flipy, které mnoho lidí považuje za parkurovou techniku, i když s parkourem
nemají nic společného – jde o naprosto zbytečný a zpomalující pohyb. Traceuři
z různých zemí po celém světě natáčejí svá videa, kde reprezentují svůj „skill“, a
uploadují je na servery jako je youtube.com, stage6.com apod. Jakousi světovou
centrálou na webu je parkour.net, ale většina zemí má své vlastní forum. Například
Češi mají parkour.cz (překvapivě ☺). Le Parkour založil David Belle ve Francii zhruba
před dvaceti lety, od té doby se šířil po celém světě. Konkrétně v Čechách existuje asi
pět let. Parkour je poslední dobou velmi oblíbený ve filmech. Například B13 s Bellem a
Raffaelim nebo Casino Roayale s Foucanem. Aby mohl člověk začít, není potřeba
v podstatě žádná výbava – stačí pohodlné oblečení a kvalitní běžecké boty…

Velká celoroční soutěž pokračuje!
Sbírejte dále kupóny, které naleznete v každém výtisku KáGéčka. Třída, která nasbírá
nejvíce kupónů, bude mít po dohodě s třídním vyučujícím nárok na jednodenní
mimoškolní akci a samozřejmě ji také odměníme nějakou hodnotnou cenou☺.
Soutěž potrvá až do června 2008, takže sbírejte, sbírejte! Ceny jsou lákavé!

Chcete vidět zajímavé video?
Zadejte si na www.youtube.com vyhledávat heslo:
romanus urbanus.
Doufáme, že se vám video bude líbit! Můžeme prozradit,
že je obestřeno mnoha tajemstvími.
Příspěvek nám zaslal čtenář oktávy, který chce zůstat
v utajení…
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Jak dlouho učíte na této škole a z jakého důvodu jste si ji vybral?

Jednotka výkonu

Jsme stejný ročník (tím mám na mysli studenty a redakci ze sexty). Na KG učím
od roku 2002-03. A jak jsem se sem dostal? V podstatě šťastně… ve všech významech.

Fyzika má jeden velký klad,
jímž se liší od jiných věd, pánové:
od doby, co výkon měří watt,
nejsou už v ní vůbec žádní koňové!
(E.Calda)

Učil jste ještě před KG na nějaké jiné škole?

Po studiu (tedy vlastně už v posledním ročníku na FTVS) jsem učil TV na sportovní
škole se zaměřením na házenou v Bratislavě.

Myslíte, že na naší škole je dobrý kolektiv učitelů? Máte mezi učiteli nějaké dobré
kamarády?
Bez dobrého kolektivu učitelů by naše škola tak bezvadně nefungovala. Mezi učiteli
mám hodně kamarádů i kamarádek. Jen mi je líto, že někteří už učitelství opustili…

Co byste vzkázal našim čtenářům?

Všem přeji, aby měli v životě šťastnou volbu. Jednou z nich určitě bylo rozhodnutí
studovat na KG. Hodně dalších ještě máte před sebou.

“Neříkejte, že jste nevychovaní, vy se jenom neumíte chovat.” (pí Sklenářová)
“Tak dětičky, jdeme na to.” (pí Müllerová)

TOP 10 p. prof. Polgára…

“Chápete to?…Chápete to?…Nechápete.” (pí Ulrychová)

jídlo:
hudba:
předmět:
místo:
film:
známá osobnost:
číslo:
závislost:
zvíře:
kniha:

“Čistíte si ráno zuby? . . . . (trapné ticho) . . . . Perete doma? Perete! ” (pí Sklenářová)

5x denně (minimálně)
klasika
vždy nějaká sportovní potřeba (podle sezóny)
postel
Vykoupení z věznice Shawshank
Christian Barnard
π
Existuje závislost na pohybu? Vertikálně i horizontálně.
Máme rádi zvířátka, protože jsou chlupatá.
s detektivní zápletkou

Je nám velmi líto, že právě pročítáte už třetí číslo KáGéčka a ještě jste si zde nemohli
přečíst nějaký článek, příspěvek nebo i pouhý vtip právě od Vás… Neváhejte tedy a
s jakýmkoli nápadem přijďte do sexty nebo pište na redakce.kg@seznam.cz. A také
bychom rádi zapojili profesory a žádáme je, aby nám například zanesli nějaké vydařené
práce studentů, které bychom mohli otisknout a prezentovat je tak před všemi žáky
právě tady v KáGéčku.
Děkujeme!!!
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“A pak se nám to rozpadne na tři případy: na první, na druhý a na třetí.” (pí Ulrychová)
- “No néé!”(Žofka)
“Vidíte to, hodina angličtiny a vy se tu ještě naučíte česky.” (pí Kodetová)
“Já Vám tady chci zpestřit jinak nezáživnou hodinu.” (p. Hopp)

Soutěžní úkol: Doplňte řadu písmen: A Z C X E ?
Vaši odpověď nám přineste na lístečku do sexty. Koncem měsíce proběhne opět
slosování. O termínu slosování Vás budeme předem informovat. Na vylosovaného
řešitele samozřejmě čeká opět zajímavá odměna!

KUPÓN
do Velké celoroční
soutěže
ÚNOR 2OO8
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