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AMAZON SHAKE 

Bez lásky 

V jarní večer - na pěšině 

potkal jsem básníka, co nepoznal 

prý lásku. 

Jak hvězdy nad ním svítily, já chtěl 

jsem mít jej na obrázku.  

 

Tak poznal jsem malíře, jenž neu-

měl namalovat básníka, co nepo-

znal prý lásku. 

A já hned věděl určitě, že zde je 

prostor pro otázku. 

I tak poznal jsem filosofa, jenž ne-

věděl, proč nelze namalovat básní-

ka, co nepoznal prý lásku. 

 

Jak všichni tři tam pod hvězdami 

propadali nářku, 

já pokračoval po pěšině a šel jsem 

hledat lásku.  

 

(Kristýna Jedličková) 
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Manolo Blahnik 
Můžeme se snažit sebevíc, ale ne-

přeslechneme český původ ve jméně 

Manolo Blahnik.   

Španělský módní návrhář s českými 

kořeny neměl odmalička jasno, rodiče 

viděli jeho budoucnost spíše v politice a 

diplomacii, Manolo se ovšem v tomto 

odvětví nenašel, a tak hned po prvním 

semestru přestoupil na obor, který byl 

jeho srdci bližší, a to literaturu a umění. 

Zvrat v jeho kariéře se odehrál v sedm-

desátých letech. Tehdejší šéfredaktorka 

časopisu Vogue – Diana Vreeland vidě-

la v Manolových nákresech potenciál a 

pomohla mu, se orientovat zejména na 

obuvnickou tvorbu. V té době se věno-

val jen pánským botám, které se pro něj s postupem času staly nudné. Vrhá 

se tedy do práce s dámskou obuví a otevírá si první butik v Londýně. Klíčem 

úspěchu se stává dnes už pro Manola charakteristický, elegantní jehlový 

podpatek. Později začíná obouvat přední celebrity, mezi které patří Lady 

Diana nebo Madonna. Jeho jméno se stává v Americe slavným v roce 1978, 

kdy se jeho návrhy dostávají do slavného obchodu Bloomingdale’s. Největší 

podíl na Blahnikově slávě má americký seriál Sex ve městě, kde hlavní 

představitelka Sarah Jessica Parker nejednou obula Blahnikovy boty.   

Od 11. srpna až do 12. listo-

padu probíhá na Kampě vý-

stava nesoucí jméno The Art 

of Shoes, kde si můžete pro-

hlédnout 45 let Manolovy 

práce. Najdete tam jeho za-

čátky, ale i novější kousky, 

mezi které patří třeba spolu-

práce s Rihannou z minulého 

roku. Pokud jste boty třeba 

jen zahlídli v již zmíněném 

seriálu, nebo jste úplní no-

váčci, výstavu navštivte, lito-

vat určitě nebudete!  (Annie 

Nathalie Tranta)  
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Sportovní den  

Letos naše gymnázium již po šesté pořádalo sportovní den na Královských Vi-

nohradech. Studenti se sešli ve sportovní hale a ta správná legrace mohla začít! 

Byli nám představeni vedoucí soutěžních týmů a paní ředitelka celou akci zahá-

jila. Poté mohla začít show Jana Webera, několikanásobného mistra světa a 

Evropy ve freestyle footbagu, který nám ukázal triky s hakisakem a dalšími 

předměty. Následovala příkladná ukázka soutěží s instrukcemi k jednotlivým 

disciplínám a už jsme se skutečně nemohli dočkat, až si samotná cvičení vy-

zkoušíme na vlastní kůži.  

Každý svým stylem se podílel na jednotlivých aktivitách, jen dvě stanoviště nás 

skutečně spojovala a každý se musel zapojit - lavičky a choreografie na úvodní 

znělku Bonduelle. Po přestávce na občerstvení si každý vyzvedl svůj čip a byla 

započata druhá část dne. Zdatnější sportovci si zaběhli štafetu 4x100 metrů, a 

pak už jsme se všichni, včetně kantorů, sešli na startovní čáře a odstartovali 

běh na 5 kilometrů. Po následném přesunu zpět do haly byly rozdány obědy a 

vyhlášeni vítězové.  

Pohár získal tým Špenáti pod vedením pana profesora Fialy a Ms. Downes. Se 

spolehlivostí můžu říct, že na letošní sportovní den nikdo ze zúčastněných ne-

zapomene a těšíme se na další rok!  (Anna Husáková) 

Jak dobré je v podzimní 

čas bytí  

Jak dobré je v podzimní čas bytí  

I chorý zvedá hlavu od polštáře. 

Jak zářivé je v podzimní čas kvítí 

Múza, jež plní lidem kalamáře.  

A myšlenky se sladce pohupují  

jak na řece rozviklané bárky. 

Hřívy koňské, jež mistr nedohoní  

leč rád by vpnul je ve své Stradi-

várky. 

Dnes všechno rád bych uviděl 

nebe kal i fádní horské vánky. 

Dnes vše bych pro ně vytrpěl 

srdce bol i drobné duše ranky. 

Však duše smutek nepoznává  

tak vzdálené je jediného vlka vytí. 

Jen hlas, jenž srdci našeptává  

jak dobré je v podzimní čas bytí.  

(Kristýna Jedličková) 

Sportovní den (http://www.gymnazium-amazon.cz) 

Všichni jsme z toho úplně na větvi 

Abych vás naladila na atmosféru této knihy, připadá mi na místě, abych svou recenzi začala uprostřed a na začátek 

se vrátila až na úplném konci. 

Rosemary Cookeová je upovídaná malá holčička, která veškerý čas tráví se svou sestřičkou nebo v lavici ve škole. 

Sami byste ale nevěřili, co všechno může takový student zažít, pokud je v nesprávný čas na nesprávném místě. 

Rosemary někdy mluví ve velkých detailech a ze svého vyprávění vynechává to nejdůležitější. Jsou to však tyto ma-

lé dílky, které se na konci složí do skládačky a vytvoří příběh, který mnohé čtenáře překvapí. 

Jelikož jsme na konci recenze, připadá mi správné, abych 

vám také řekla, jak se knížka líbila mně. Na své čtenáře si 

autorka připravila spoustu dějových zvratů, které pečlivě 

schovala, tudíž na vás vyskočí v polovině věty, zrovna když 

to nejméně čekáte. 

Líbilo se mi, že si autorka dala záležet na vykreslení po-

stav, což navozuje pocit, jako byste hrdiny znali celý život. 

Jsou to hlavně trapné příhody, díky kterým se do nich vcítí-

te a porozumíte lépe jejich chování, nápadům a myšlen-

kám. 
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Podzimní deprese?  

Myslím si, že se mnou mnoho z vás (zejména mých spolužáků maturantů), 

bude souhlasit v tom, že je toho na nás dost, někdy dokonce víc, než dokáže 

jedna hlava pobrat. S tím přichází podzim, babí léto končí a my pomalu vyta-

hujeme deštníky a teplé svetry, což u někoho může způsobit stav, jenž je v 

dnešní době s velkou oblibou nazýván jako ,,podzimní deprese”.  

Možná bych teď v ideálním případě měla znít jako ta, co všechno s přehle-

dem zvládá a hrdě může rozdávat rady ostatním, ale opak je pravdou. Jsem 

trochu sentimentálnější povahy (občas víc než trochu), takže nestíhání a 

stres je pro mě jakousi stopkou, která mi brání být v klidu. Během posledního 

roku, kdy se moje míra nestíhání poněkud zvýšila, jsem si začala hledat ces-

ty, jak z toho ven. Zjistila jsem, že někdy k útěku od reality stačí málo, třeba i 

půl hodina. Kdo mě zná, ví, že jsem městský typ a velkoměsto bych nevymě-

nila, ale v takových chvílích volím nejradši únik někam do lesa (který mám 

naštěstí hned za domem) nebo nějaký podobný druh odpočinku tam, kde 

můžu být sama se svými myšlenkami.  

Nikdy bych tomu nevěřila, ale někdy opravdu stačí jen takhle málo a hned je 

to o něco lepší. Ale 

především platí, že 

hlavní je se z toho 

všeho nezbláznit.   

                                                               (Ester Sidibe)  

Krása podzimu  

Proč je podzim synonymem depresí a smutné nálady, když je 

kolem tolik krásy? Možná zoufáte, že skončily horké letní dny 

a prázdniny -  nebo že se budou krátit dny a klesat teploty, ale 

podívejme se spíš na ta pozitiva. Všechno kolem září různými 

barvami, sluníčko krásně svítí, ale přitom nám není horko. Je 

to nejlepší období jak na dlouhé procházky lesem, tak na od-

počívání doma s čajem. A uvědomili jste si někdy, že na pod-

zim je nejvíce státních svátků, tudíž volna? Je tolik skvělých 

věcí, které si málokdo uvědomuje, a proto Vám radím, ať si 

ho užijete, co nejvíc to jde, než přijde zima!   

(Barbora Rosová) 

DID YOU KNOW? 

PROFESSIONAL CUDDLING IS 

THE NEWEST FORM OF  

THERAPY  

Professional cuddling is now 

actually a paid profession. Sa-

mantha Hess from Portland, Ore-

gon started this business. She 

decided to start the business 

after watching a video of two 

men offering hugs for money. 

She started with at-home clients 

seeking company. But her 

business grew so much, that she 

opened a cuddling studio in 

2012. Clients at Cuddle Up To 

Me Studio are charged $1 per 

minute for fully clothed cuddling. 

They can book sessions from 15 

minutes to 5 hours. Plus they can 

pick a cuddler, which they favour 

the most on their webpage. But 

Hess isn’t the only one cashing 

in on this business, several simi-

lar services are popping up 

across the USA. Samantha also 

runs a professional cuddler certi-

fication program. So now you 

can get paid to cuddle too. What 

do you say? Would you like a 

cuddling spot at Amazon?    

(Marie-Magdalena Bradová)  

Abych tu však jen titul nevychvalovala, musím říci, že jsem na konci čekala 

nějaké velké finále, které by celý příběh dovršilo. Chápu, že autorka končila 

začátkem, kde se toho moc vykouzlit nedá, ale i tak jsem čekala alespoň na 

něco překvapivého.  

A jsme zase na začátku. U některých titulů je zkrátka těžké popsat děj, aniž 

byste neprozradili informaci, která by mohla čtenáři zkazit požitek ze čtení. 

Proto vám prozradím jen to, že hlavní hrdinkou je Rosemary Cookeová, která 

má dva sourozence, kteří z jejího života najednou zmizeli. Co stojí za tím vel-

kým tajemstvím, ze kterého jsou všichni tak na větvi? (Eliška Křížová)  



4 

Vydalo: Anglicko-české gymnázium Amazon, s.r.o., Rytířská 10, Praha 1. Redakční rada: Karla Čížková, Michael Maritato and 

English Department, Václav Víška. Odpovědný redaktor: Kristýna Hávová. Redakční rada si vyhrazuje právo jazykové pří-

spěvky upravovat či textově krátit. Za věcnou správnost informací ručí autor příspěvku. Sazba: ROKIT Partner s.r.o.  

FASHION TRENDS:  HYPEBEAST   

You have probably seen or heard something about this term. Maybe you’re 

not sure about what this “hypebeast” might be, or you might be “hypebeast” 

and know a lot about it. Well let me educate you about this thing that is trend-

ing amongst the younger generations. From my aspect, a typical hypebeast is 

a person that collects clothes, shoes, accessories that are trendy and “hype”. 

The brands that are mostly collected and worn are: Supreme, Palace, CDG, 

Balenciaga, Gucci, Bape, etc. They also listen to rap artists like: Travis Scott, 

A$AP Rocky, Playboi Carti, XXXTENTACION, etc. Some wear these brands 

because they like the clothes, some because it’s trendy and as always, there 

are people who just wear it to impress others and show off that they have a lot 

of money, since these brands really aren’t cheap. Many hypebeast people 

collect shoes, that are rare and they value them a lot. These days, the term 

hypebeast is mostly for kids, also for stupid people who just buy these clothes 

to show off their money that they got from their parents. Unfortunately, these 

kinds of people waste money to wear the most “hype” and expensive clothes, 

and at the same time can have a poor fit. You might also ask, where do they 

get their money? They buy what’s hype and then resell it to other people. As I 

said before, some also get it from their parents.   

So, is being hypebeast bad? No, it’s not. It’s bad when you use your mom’s 

card to buy everything just to keep your ego up high and it’s also bad when 

your outfit sucks more then I suck at math.  (Ha My Nguyen) 

SUPER  

TEACHER OF 

THE MONTH  

1. Alexander Downs 

2.- 3.  Barbora Škamlová 

2.- 3.  Jan Fiala 

4.  Václav Chalupa Hypebeast - ilustrační fotografie (foto autorka článku) 


