
Milí KáGéčkáři, 

vítáme Vás v prosinci. Doufáme, že si ho náležitě užíváte
a nemyslíte  jenom  na  známky.  
     Zaprvé je nutné zmínit,  že v redakci KáGéčka
došlo  ke  změně  vedení.  Snad  si  nový  šéfredaktor
povede  ještě  lépe  a  bude  se  snažit  časopis  dále
vylepšovat…  
     V tomto měsíci ale nebudeme muset myslet pouze
na  školu.  Čeká  nás  spousta  akcí  –  například
basketbalový  maratón,  filmový  maratón  nebo
koláčový  den.
     Znovu upozorňujeme,  že  příspěvky,  ať  budou
jakékoli, rádi uvítáme, takže se nestyďte a přijďte za
námi do kvinty a podílejte se na tvorbě KáGéčka!



Tentokrát jsme se rozhodli udělat rozhovor s úplným nováčkem z
řad  učitelského  sboru...  Je  to  profesor  francouzštiny  Jan
Šafránek. Pan profesor byl moc milý a hned, jak jsme vešli do
kabinetu,  kde  byly  zrovna  pí  Slavíková  a  pí  Kolářová,  nám
nabídl čokoládu. Celý rozhovor byl moc příjemný.  

     Tak tedy.  Opravdu by nás zajímalo,  jak jste se o této škole
(vlastně přímo konkrétně o tomhle volném místě) tak narychlo
dozvěděl?

To  bylo  úplnou  náhodou.  Já  totiž  studuji  na  pedagogické  fakultě
francouzštinu a tělocvik. Vaše škola tam poslala mail, že shání
učitele a já obratem odpověděl. 

     Myslím, že to bylo nejlepší, co jste mohl udělat. Říkal jste, že
studujete  ještě tělocvik.  Chcete  se stát  opravdu jednoho dne
tělocvikářem? A v jakém jste vlastně ročníku?

No tak jednou určitě, ale zatím mám té francouzštiny takhle (udělá
rozmáchlé gesto rukama) nad hlavu. Jinak studuji „páťák“.

     A proč jste si vůbec vybral francouzštinu jako jazyk, který (se)
chcete učit?

No protože je to prostě nejlepší jazyk, který znám! Až po češtině



     Jaké je Vaše nejoblíbenější místo ve Francii? Tedy pokud tam
jezdíte?

Jezdím.  Když  jsem  byl  na  gymplu,  jeli  jsme  na  výměnu  do
Normandie do jednoho takového malého městečka. Moc pěkné
místo. Tak jsme tam pak jezdívali do rodin,  byl jsem tam asi
desetkrát. A taky jsem tam dva roky za sebou v létě pracoval na
pláži.  Dělal  jsem  plážistu.  Podával  jsem  deštníky,  rozkládal
lehátka a tak… (směje se)

• TOP 10:

Jídlo: To je těžký. Já mám rád totiž úplně všechno. Ale když si mám
vybrat,  tak  asi  pořádná  svíčková  s  knedlíkama,  šlehačkou  a
brusinkama.

Pití: Asi pivo, jsem správný Čech..
Země: Česko
Místo: Já mám rád hory. Tak asi jakákoli hornatá oblast.
Kniha: Já se přiznám, já mám rád Harryho Pottera. Přečetl jsem ho

v češtině, francouzštině i angličtině.
Film: Mám rád South Park, takže asi Peklo na zemi.
Hudba: Red Hot Chili Peppers
Předmět: No tak francouzština, to je snad jasný.
Osobnost: Václav Havel
Oblečení: No tak normální, ne.. Prostě džíny, tričko a mikina. :)

     Tak Vám velice děkujeme za rozhovor! 
 Já taky děkuju!

                    Rozhovor připravili Mišael & Pepinka, kvinta 
 



Fakt, opravdu, bez přehánění. Název se mi nelíbí, ale zdědili jsme
ho.

18.  –   19.  prosince  (v  minulém  čísle  napsáno  špatně  –  došlo  ke
změně),  poslední  předvánoční  pátek  ve  škole  a  pak  sobota.
15:00   –   7:00  (orientačně,  možná  trochu  přetáhneme).  Na
programu  je  šest  pečlivě  vybraných  filmů  od  dvou  skvělých
světových  režisérů.  Klíč: oba  ve  svých  filmech  vyobrazují
podobně  ulítlý  náhled  na  svět,  jeden  ale  vyznívá  pozitivně,
radostně,  energicky,  ztřeštěně  balkánsky  (Emir  Kusturica),
zatímco  druhý  dosti  neútěšně,  dramaticky  sevřeně,
nekomediálně,  syrově  severský  (Lars  von  Trier).  Přesto
neznámý autor těchto řádků vidí jistou spojovací linii v poetice
obou autorů, totiž neprvoplánovost, neočekávanost děje, silné
vyznění  i jednotlivé  postavy  a  jejich  vykreslení  jsou  u  obou
mistrů  podobně  oslovující.  A i kdyby  to  nebyla  pravda,  filmy
stojí za zhlédnutí samy o sobě. O jaké filmy tedy jde? {nabízím
jen jednoduchý výpis a procenta na čsfd, více o filmech a jejich
oceněních je všude, kam se podíváte, třeba do okna}

Emir Kustiruca:
Černá kočka bílý kocour {1998}

čsfd 87 %
Underground {1995} čsfd také

87 %
Život je zázrak {2004} čsfd 83 %

Lars Von Trier:
Tanec v temnotách {2000} čsfd

81 %
Dogville {2003} čsfd 85 %
Idioti± {1984} čsfd 80 %
Prvek zločinu± {1998} čsfd též



        

A ještě: Promítané filmy od Larse Von Triera jsou podstatně méně
naturalistické  a  špatně  stravitelné  než  jeho  poslední,  který
pouštět  nebudeme.  Jde  spíše  o propracovaná  psychologická
dramata, nikoli o horory, a Emir Kustiruca by měl být více než
dostatečným pozitivním vyvážením.  

                                                Šimon Trlifaj, septima

Jak všichni víme, 24. listopadu se konala školní akademie. Proběhla
v Salesiánském  divadle  v  Kobylisích.  Celou  akademii
organizovali septimáni a III. ročník, kteří si s tím dali opravdu
hodně práce a měli  to  bravurně zvládnuté.  Už od čtyř  hodin
byla generálka a v půl  sedmé celé představení  začalo.  Mohli
jste vidět opravdu různorodý program od tanečních vystoupení
přes divadla až po světelnou show. O přestávce se prodávalo
domácí  pečivo,  obrázky  a  lístky  do  tomboly.  Divadlo  bylo
vyprodané a všechna představení měla velký úspěch. Můžeme
jen doufat, že se stejně pobavíme i příští rok.

  Markéta Pokorná, kvinta



SNOW CAKE

Režie: Marc EVANS
Stopáž: 112minut
Žánr: Drama
Rok: 2006
Hrají: Alan

RICKMAN,  Sigourney
WEAVER,  Carrie  -  Anne  MOSS,  David  FOX,  Jayne
EASTWOOD,  Emily  HAMPSHIRE,  Callum  Keith
RENNIE, James ALLODI

Příběh  je  o  muži,  který  se  po  cestě  do  Vinipegu  zastaví  v
občerstvení  na  dálnici.  Mezitím,  co  čte  noviny,  si  k němu
přisedne mladá holka, která se s ním snaží navázat rozhovor, a
po  chvíli  docílí  toho,  oč  jí  šlo.
Chtěla  po  něm,  aby  ji  dovezl
alespoň  kousek  k městu,  kde
bydlí její matka. Po cestě se však
stane  nehoda  a  mladá  slečna
zahyne.  Řidič cítí  vinu a jede se
její  matce  omluvit.  Její  matka
však  necítí  ani  trochu  smutku,
jediná její starost, aby řidič Alex
nepřišel  do  její  kuchyně  a  aby



Film  je  sice  starší,  ale  myslím,  že  velmi  pěkně  natočený,  výběr
herců je, myslím, naprosto geniální – i ty herecké výkony nejsou
nijak špatné. Na film jsem bohužel koukala na dvě etapy, ale i
tak... Strašně se mi líbil... Je to netradiční film, který opravdu
zaujme… Doporučuji... Na www.csfd.cz je film hodnocen 75%
a já mu dávám kolem 85%.

---

A na co do kina ještě v prosinci?

� od 3. prosince: 

Zombieland,  Panika  v  městečku  (Panique  au  village),   Arthur
a Maltazardova pomsta (Arthur et la vengeance de Maltazard),
Galimatyáš  (Micmacs à tire-larigot),  Oko ve zdi,  Prorok (Un
Prophète)

� od 10. prosince: 

Dvojka,  Mikulášovy  patálie  (Le  petit  Nicolas),  Samec
(Spread), Stínu neutečeš

� od 17. prosince: 

AVATAR, Herkules 3D (Little Hercules in 3-D), Vyfič (Whip It!)

� od 21. prosince: 

Alvin  a  Chipmunkové  2  (Alvin  and  the  Chipmunks:  The
Squeakquel), Princezna a žabák  (The Princess and the Frog) 



Nejprve jsme se ptali na nejoblíbenější učebnu.
následně na nejoblíbenější školní akci…

� 4. 1.                   Mše svatá v 9:00 ve Strašnicích, nástup do školy

� 11. 1. Setkání ředitelky školy se zástupci rodičů v 17:00 

� 13. 1. Den otevřených dveří v 17:00 
� 15. 1. Maturitní ples 
� 17. – 21. 1. Lyžařský kurz (sekunda) 


