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Občas, když si stěžuji, že je školní rok už příliš dlouhý a
chtělo by to prázdniny, na které všichni čekáme již od prvního
září po sednutí do lavic, slýchávám: „Vždyť léto už je za rohem,
druhé pololetí uběhne vždycky rychleji než to první…“ Jsem
snad jediná, kdo si to nemyslí? Vždyť nás toho ještě tolik čeká –
a to nejen ve škole!
Nejočekávanější akce letošního roku, ples, je sice za námi,
ale to neznamená, že se už nic zajímavého nestane! Školní
časopis nemusí být jenom o tom, co se děje ve škole. S nadšením
můžu prohlásit, že tentokrát je to pravda! Salamandr prochází
spoustou změn, zapáleně na něm pracuje více studentů, změnil se
jeho vzhled a rozrostla se i spousta rubrik. Chtěla bych všem, co
se na tomto čísle podíleli, moc poděkovat, koneckonců jak se
říká: „S chutí do toho a půl je hotovo!“
A jaké články na vás vlastně čekají? Jak už bylo řečeno,
máme spoustu nových rubrik. Čekají na vás recenze knih a
filmů, věda a technika, obsáhlé články o cestování, rozhovor
s pí. učitelkou Jiráskovou, dokonce i příznivci sportu zde najdou
svoje. A pokud se zrovna chystáte do Brna a nevíte, kam zajít,
máme tu pro vás několik skvělých tipů. Každá rubrika je o
něčem jiném a přispívat do ní může naprosto kdokoli. Články
můžete vždycky posílat mně nebo komukoli jinému z redakce
klidně i anonymně.
Věřím, že vám čas, který zbývá do letních prázdnin, uběhne
rychleji právě s naším „novým“ časopisem. Tak hurá do čtení! J
TEREZA VACULÍKOVÁ 6.C
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Den otevřených dveří
Dne 13. ledna 2015 se na našem
gymnáziu uskutečnil den otevřených
dveří. Pořádala ho třída 3. A pod
vedením RNDr. Čeperové.
Ti, co přišli odpoledne,
si mohli v
	
  
laboratoři vyzkoušet různé pokusy,
nebo se jen podívat, jak je předváděli
studenti
sexty. Ve
fyzice
byly
připraveny ukázky zajímavých pokusů.
V učebně informatiky se mohli
podívat na to, co se děje v hodinách
robotiky a dozvěděli se informace o
výuce s iPady. V jazykových učebnách
se podívali, jak u nás na škole probíhá
výuka různých jazyků, mohli se i poptat
jestli jsou pořádány nějaké exkurze,
zájezdy apod. V jazykové učebně s
francouzskou tematikou si mohli
vyzkoušet přiřazovat k sobě různé
kartičky a zjistit, jestli to zvládnou nebo
ne.
Dopoledne to vypadalo na velmi
malou
účast,
odpoledne
však
návštěvnost vzrostla. Doufáme, že se k
nám zájemci budou hlásit, a že se jim u
nás bude líbit.
JAROSLAVA STEINBOCKOVÁ 3.A

	
  

Hodina moderní chemie
Dne 19. 2. 2015 měly některé ze tříd naší školy možnost
zúčastnit se hodiny moderní chemie. Zde si můžete přečíst,
jak tyto hodiny probíhaly.
	
  

Z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze nás přijeli
navštívit dva studenti, aby nám předvedli zajímavé pokusy,
které ve škole normálně neuvidíte.
Například nám ukázali pokus nazvaný „semafor“, dále, co
se stane, když zapálíme střelný prach nebo když ponoříme
hadičku do tekutého dusíku. Také jsme měli možnost zjistit,
že pokud necháme suchý led dlouho ležet na ruce, neochladí
nás, nýbrž popálí.
Myslím, že pro mnohé z nás bylo zajímavé vidět, že
chemie nemusí být nutně jen to, co probíráme ve škole, ale i
zábava, a to byl nejspíše i účel této neobvyklé hodiny.
Děkujeme!
ANETA TOMŠÍKOVÁ 6.C

Optika na UO
Dne 28. ledna se třídy maturitních ročníků účastnily exkurze do kasáren AČR, které
jsou součástí komplexu Univerzity obrany v Brně. Díky tomuto měly možnost navštívit
Fakultu vojenských technologií a rozšířit si své znalosti v oblasti optiky.
	
  

Exkurze měla dvě části. V první části se studenti seznámili s přístroji pro noční vidění, které si
mohli vyzkoušet. Ve druhé části se tříd ujal pplk. Teodor Baláž, který si připravil přednášku na téma
nočního vidění. Ta obsahovala zajímavosti a fakta o lidském oku a přístrojích pro noční vidění, jenž
jeho dobré vlastnosti ještě zlepšují. Dále pak také shrnutí vývoje těchto zařízení.
Na závěr byla studentům představena hrozba zábavních laserů a jejich škodlivost pro lidský
zrak. Ovšem největší zábavou bylo focení termovizní kamerou. Ze zajímavého dopoledne si tak
studenti odnesli nejen nové znalosti, ale také něco neobvyklého na památku.
JAN ŠÍŠA 4.A
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Návštěva francouzské aliance
Paní učitelka Honsová naplánovala třídám 6. C a 2. A exkurzi do Francouzské
aliance, a tak se 18. února vydaly do Brna

Trochu starší, ale krásná budova Francouzské aliance se nachází na rohu Moravského náměstí. Je
centrem francouzského jazyka a kultury, nabízí kurzy moderní výuky francouzštiny a mimoto je jediným
centrem zkoušek Delf a Dalf na Moravě. My jsme v alianci strávili něco málo přes hodinu s mladým
rodilým mluvčím Mathisem.
Nejdříve nás provedl po celé budově,
mohli jsme si také prohlédnout výstavu
obrázků žáků z různých škol. Nejvíce nás
pobavil název místnosti Au-byvak
(obývák), ve které jsme se po prohlídce
posadili. Hráli jsme různé hry, jak mezi
sebou, tak i společně s Mathisem. Na
konci jsme se mohli Mathise na cokoliv
zeptat. A samozřejmě jsme byli zvědaví,
jestli umí říct taky něco česky. Pobavil
nás, když ze sebe s obtížemi dostal větu:
Kolik stojí majonéza?
Exkurze se nám moc líbila a doufáme,
že se společně do Francouzské aliance
ještě podíváme.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  ELIŠKA VRBOVÁ 2.A

SOČ – soutěž talentovaných
středoškoláků

Závan Venezuely na
naší škole
Další příležitostí, kdy jsme se mohli setkat
s francouzštinou, bylo, když na naši školu
přijel Ervin, lektor až z Venezuely, který
kromě španělštiny hovoří plynule anglicky a
francouzsky. Měl připravenou prezentaci o
svém rodném městě, kterou všichni z nás se
zaujetím poslouchali. Naše nově nabyté
poznatky si následně otestoval ve hře
„Chcete být milionářem?“, v níž jsme uspěli.
Dále nám povídal o mnoha zemích, do
kterých se dostal právě díky francouzštině a
měl šanci v nich vyučovat. I tentokrát jsme
byli zvědaví na to, co Ervin dokáže říct česky.
Jeho věta byla, stejně tak jako Mathisova,
zaměřená na jídlo. Odpověděl, že vždy když
přijde do restaurace, tak zavolá na číšníka
s objednávkou: Guláš a jedno pivo, prosím!
Tato netradiční, zábavná hodina nám měla
ukázat, že jazyk je dnes opravdu důležitý a
může nám poskytnout spoustu nečekaných
možností.
ANETA TOMŠÍKOVÁ 6.C

	
  

Eva Ryšavá, studentka sexty, se nám v tomto článku
pokusí objasnit, co obnáší psaní práce SOČ a možná
nás také namotivovat k její tvorbě.
Co to vlas tně zn am en á SOČ?
• Je to zkratka pro Středoškolskou odbornou
činnost.
Jak za čít psá t S OČ?
• Rozpracujete téma, které vás zajímá, uděláte
potřebný výzkum, který zpracujete do podoby
odborné práce.
• Odbornou práci poté obhajujete před porotou
v různých kolech od školního až po národní (či
dokonce i mezinárodní).
K čem u je mi psan í SOČ dobré?
• Hlavním přínosem Středoškolské odborné
činnosti jsou zkušenosti, které získáte, a
samozřejmě také body k dobru při přijímacích
zkouškách na vysokou školu.
• Naučíte se, jak psát odbornou práci a jak ji poté
také obhájit.
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Existují dokonce i programy Evropské unie, které financují a podporují výzkum prováděný řešiteli
SOČ. Pro Jižní Moravu má podporu SOČ na starosti Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu,
které každoročně nabízí dokonce seznam témat, pro které se jim podařilo sehnat školitele, kde si
případný zájemce může vybrat a takto získat i odborníka, který ho bude vést a radit mu při tvorbě jeho
práce.
Potkáte spoustu zajímavých lidí, odborníků na slovo vzatých i studentů svého věku, kteří se
zajímají o svět kolem sebe a nebojí se ho zkoumat.
Samozřejmě to není zadarmo, vypracování kvalitní SOČ stojí spoustu úsilí, práce a času. Ale ten
pocit z dobře odvedené práce stojí za to.
EVA RYŠAVÁ 6.C
	
  
	
  
	
  

Recitační soutěž Wolkerův Prostějov

Recitační soutěže se u nás na škole konají každým rokem. V následujícím článku se
dozvíte, jak se letos dařilo našim studentům.
	
   studenti, nevím, zda se i k vám dostalo,
Milí
Musím říci, že se tu recitátor utkává se
že ke konci ledna, přesněji 22. ledna, proběhlo u nás silnými talenty, kteří mají mnoho zkušeností. I přes
na gymnáziu školní kolo recitační soutěže. Z druhé nástrahy všech soutěžících probojoval Dan Mrkvica
kategorie postoupil do oblastního kola Daniel svůj talent až do celostátního kola konaného
Mrkvica, který se umístil na 1. místě a Sára v Prostějově.	
  
Brychnačová umístěna na 2. místě.
Zde nás také psychicky podporovala paní učitelka
Po pár týdnech zdokonalování jsme zavítali Růžková. V sobotním odpoledni 28. února nás už
do Velkých Pavlovic, kde se 4. února konalo oblastní vítali s pozitivně naladěnou náručí ve studiu
kolo recitační soutěže Wolkerův Prostějov. Zde nás dramatické výchovy LABYRINT. Měli jsme možnost
doprovázela paní učitelka Anna Růžková. Nejprve s navštívit workshopy a seznámit se tak více
kapkou adrenalinu čekáte, až vysloví vaše jméno. s textem nebo improvizací. Dále následovaly
Pak jdete ukázat co ve vás je a také reprezentovat kategorie rozdělené do bloků. Nesmělo chybět
autora vybrané poezie či prózy. Chvíle napětí rozcvičení mimických svalů i těla. To nám přispělo
nastává s vyhlašováním výsledků. V tomto kole jsme ke kvalitě recitačních výkonů. Nakonec byla po
sklidili úspěch a zároveň i postupy do krajského kola. každém bloku diskuze. Sympatická porota se
Dan si vyrecitoval v 2. kategorii 2. místo a Sára skládala ze tří členů a nechávala prostor názorům
recitující za 1. kategorii 1. místo.
obecenstva, recitátorů, zkrátka všem, kdo se chtěl
Dny plynou jako voda a zbývá jen chvilka na zapojit. Svým výkonem všechny oslnil, a tak mu
dopilování nedostatků, co nám vytkli v oblastním byla udělena cena diváka, která je těž velikým
kole a jedeme si pro další zkušenosti do Brna na úspěchem.
krajské kolo recitace.
	
  
Tak držíme palce, a jak se říká v herecké branži „zlom vaz“ J.
Myslím, že všechny účastníky této soutěže naplňuje jediné, a to je
nezapomenutelná zkušenost, kterou si nesou po celý život.
SÁRA BRYCHNAČOVÁ 2.A
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Návštěva vánoční Vídně

Před Vánocemi paní učitelky zorganizovali výlet do Vídně pro žáky na naší škole,
kteří se učí německy.

	
  
Dne
11. prosince jsme se s paní
učitelkou Němečkovou a paní učitelkou
Komínkovou vydali na výlet do Vídně. Autobus
nám zastavil u radnice a odtud jsme šli vstříc
vybraným památkám.
Čekalo nás muzeum císařovny Sisi, katedrála Sv.
Štěpána, vídeňské uličky a plno dalších
zajímavých míst. Nemohli jsme zapomenout ani
na společnou fotku u budovy parlamentu.

Před odjezdem jsme se vydali na
vánoční trhy, ochutnali jsme vyhlášený punč,
prohlédli si vánoční výzdobu, popřípadě
nakoupili rodině drobné dárečky.
Nakonec jsme už promrzlí čekali na
vyhřátý autobus, který nás v pozdním
odpoledni zavezl všechny v pořádku domů.
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  JANA DOFKOVÁ 2.A
foto: ZBYNĚK SUROVEC 7.C

Přírodovědná a literárně-historická exkurze
	
  

V pátek 20. 3. 2015 navštívila Sexta s 2. A. Anatomický ústav Masarykovy univerzity v Brně
v doprovodu pí. uč. Komoňové a p. uč. Handla.

Pro slabé povahy krajně nevhodné, ale těm,
kterým nevadí rozřezané části těl naložených
v lihu, a především zájemcům o studium medicíny
vřele doporučujeme!
PETRA APPELTAUEROVÁ 6.C

Dále pak proběhla procházka po Ústředním
hřbitově kolem míst posledního odpočinku
významných českých jak literárních, hudebních,
tak i politických osobností. Byla provázena
výkladem pana učitele Handla a příjemně
zpestřena částečným zatměním Slunce.
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Každý rok naše škola pořádá dva lyžařské kurzy – do Jeseníků a do
Rakouska. Jak se tam studenti měli a jestli jim přálo počasí, si můžete
přečíst v následujících článcích.
	
  

Praděd

Od 18.1. do 23.1. se třídy 3. C, 5. C a
1. A účastnily lyžařského kurzu v Jeseníkách
poblíž Pradědu v doprovodu
p. uč.
Zemánka, pí. uč. Cahové, p. uč. Šedého a pí.
uč. Reiterové. Ubytovaní jsme byli na chatě
Figura a zpravidla lyžovali na svahu hned za
ní.
Po příjezdu si každý našel svůj pokoj
a ubytoval se. Hned odpoledne jsme se
společně vydali na nedalekou chatu
Barborku, kde jsme si dali něco dobrého a
užili si pořádnou koulovačku. Večer jsme se
většinou sešli ve společenské místnosti, řekli
si, kde a kdy máme zítra být, podívali se na
instruktážní videa, a kdo chtěl, mohl si zahrát
ping-pong.
Pondělní ráno nás přivítalo počasím
jako stvořeným pro lyžování, takže si nás
učitelé mohli rozdělit do skupin podle toho,
jak pokročilí jsme byli. Postupně se však
počasí horšilo, ve čtvrtek nebylo skoro nic
vidět. V úterý k nám přišel člen horské služby
a povídal nám o jejích činnostech. V pátek
jsme si sbalili všechny věci, uklidili po velice
bujaré noci a odjeli domů. Až na jedny
ztracené klíče a pár bolestí hlav si myslím, že
to byl docela povedený lyžák a už se těším
na další.
TOMÁŠ LENGÁL 3.C

	
  
	
  

Schladming
Po roční pauze se opět konal lyžařský kurz
v rakouském Schladmingu. Do hor jsme se vydali
v termínu od 8. do 12. února s paní učitelkou Blankou
Cahovou a panem učitelem Antonínem Zemánkem.
První den nám počasí moc nepřálo. V provozu
byla pouze jedna lanovka, ale i za tu jsme mohli být rádi
– v předešlých dnech byl kvůli nepřízni počasí celý areál
mimo provoz. Ježdění jsme si ale všichni užili i tak.
Druhý den už to vypadalo mnohem lépe.
Všechny lanovky byly v provozu, vítr nefoukal a byla
parádní viditelnost.
Třetí den jsme jeli na Planai. Přesun do tohoto
areálu nám trval necelou hodinu, ale stálo to za to.
Vyzkoušeli jsme nové sjezdovky, ochutnali jsme jídla
z jiného „krmítka“ a odpoledne jsme se vrátili zpátky na
Hochwurzen.
Čtvrtý den ráno jsme se sbalili a vyrazili jsme na
svah. Z vrcholku hory jsme pozorovali inverzi a po
zbytek dne krásně svítilo slunce. Ze svahu jsme se
museli vrátit dřív kvůli plánovanému odjezdu.
Ze Schladmingu jsme odjeli v odpoledních
hodinách a cesta zpět všem utekla mnohem rychleji,
většina z nás totiž spala.
Pobyt jsme si moc užili a všichni jsme se
v pořádku vrátili domů. Tímto chceme za všechny
zúčastněné poděkovat učitelům za zprostředkování
kurzu a těšíme se na příští rok!
ADÉLA VYDRÁŘOVÁ a ROZÁLIE SUNTYCHOVÁ 6.C
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… a 51. reprezentační ples našeho gymnázia
je úspěšně za námi

	
  

Následující článek vás zavede zpět na letošní již 51. ples našeho gymnázia, který,
jak už je tomu tradicí, pořádali opět studenti. Návštěvníci plesu se letos ocitli ve 30.
letech na jednom z večírků Velkého Gatsbyho.
	
  
Studentský parlament
při výběru letošního tématu
plesu nejdříve váhal, zda
téma “Velký Gatsby” bude
opravdu tou nejlepší volbou.
Přeci jen šlo o nápad a určitý
vliv díky premiéře filmu, která
se konala loňský rok, a zdálo
se, že všichni mají Velkého
Gatsbyho tak nějak plné zuby.
Nakonec se ale ukázalo, že
byl tou nejlepší volbou.
Na gymples, který se konal
6.2.2015,
dorazilo
přes
400
návštěvníku, z toho většina v
tematickém Dress Codu z 30.let. Byli
jsme opravdu nadšení a touto cestou
ještě jednou děkujeme všem, kteří
přišli a dali si s výběrem svého
kostýmu práci. Jestliže jste si nechali
tuto akci ujít, mám za to, že jste
udělali obrovskou chybu.
K tanci a poslechu hrála
kapela Větry z Jihu ve speciálním
složení Cool band, celé jedno pásmo
svého večerního vystoupení věnovala
skladbám z 30. let, což atmosféru
v sále značně podpořilo. Stejně tak
jako skvělá tematická výzdoba.
Vše začalo předtančením
studentů ve 20 hodin a pokračovalo
příjemnou zábavou a tancem až do
3.hodiny ranní. Program zpestřovala
dvě taneční vystoupení, a to taneční
skupiny Lady Stars a společenského
tance Ondry Lista a Báry Valové.
Nechyběla ani volba krále a královny.
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O občerstvení se starala cateringová firma paní Horákové, která nabízela mimo nápojů i opět
tematické cupcaky.
Ples byl podle mého názoru po všech stránkách vydařený, velký podíl na tom mají především
student našeho gymnázia, hlavně členové Studentského parlamentu a ostatní z předtančení.
Děkuji všem a už nyní se těším na příští 52. reprezentační ples našeho gymnázia ve stylu, která
nám už dnes nedá spát…
ADÉLA MALENDOVÁ 3.A
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Dotazník – Gymples 2015

Mnoho studentů nejen z parlamentu zajímaly celkové ohlasy na ples. Proto
byl vytvořen online dotazník a nyní vám přinášíme jeho výsledky.

Věk: 14-19 let
Třída: 4.C – 8.C/4.A (nejvíce odpovídala 6.C a 7.C)

Shledáváš	
  letošní	
  
ples	
  úspěšným?	
  

Byl	
  jsi	
  na	
  školním	
  
plese?	
  

Ano	
  
(95%)	
  

Ano	
  (98%)	
  

Ne	
  (5%)	
  

ne	
  (2%)	
  

Zamlouval	
  se	
  ti	
  
nápad	
  s	
  Cupcakes	
  ?	
  

Líbila	
  se	
  ti	
  kapela	
  
Větry	
  z	
  jihu	
  –	
  
coolband	
  ?	
   Ano	
  

Ano	
  (64%)	
  

(84%)	
  

Ne	
  (8%)	
  

Ne	
  (5%)	
  

Nepostřehl/a	
  
jsem	
  (28%)	
  

Nevím	
  
(11%)	
  

Myslíš	
  si,	
  že	
  výzdoba	
  plesu	
  
byla	
  tématická	
  (	
  téma:	
   Ano	
  
Velký	
  Gatsby	
  )	
  a	
  splnila	
   (95%)	
  
svůj	
  účel?	
  
Ne	
  (3%)	
  

Byl/a	
  jsi	
  spokojený/
á	
  s	
  cateringem	
  a	
  
Ano	
  
obsluhou	
  baru?	
   (77%)	
  
Ne	
  
(8%)	
  

Nevšiml/
a	
  jsem	
  si	
  
(2%)	
  

Nevím	
  
(16%)	
  

Co se na plese nelíbilo a případné
poznámky:
• Prodloužení doby trvání plesu
•

Domluva a systém úklidu po plese

•

Chtělo by to více fotit výzdobu a
atmosféru plesu

•

Dát alespoň 15 min. dopředu vědět, že
se bude končit

•

Ceny nápojů nebyly nejnižší a ani vstupné

•

Náhlý konec plesu

•

Způsob rozdávání tomboly

•

Nedodělaný foto koutek a diskotéka po
skončení kapely

•

Méně moderny od kapely a více tématiky

•

Kam jdou vydělané peníze?
JAN TRNĚNÝ 7.C
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Školní turnaj ve florbale

Poslední týden před Vánoci se již tradičně na naší škole konal Vánoční turnaj ve florbale.

	
   17. 12. 2014
Středa
Turnaj začínal kategorií primy až kvarty. V tomto případě platilo, čím starší tím lepší umístění. (1. kvarta, 2.
tercie, 3. sekunda, 4. prima)
Dále byla na programu kategorie “C“ (kvinta až oktáva). Odehrávala se zde bitva o 1. místo mezi kvintou a
DenisTeamem (7. C), která skončila remízou, ale vzhledem ke skóre z předešlých zápasů byla první kvinta.
Konečné pořadí bylo: 1. kvinta, 2. DenisTeam (7. C), 3. oktáva, 4. sexta
Čtvrtek 18. 12. 2014
Tento den se odehrála kategorie “A“ (1. A až 4. A), potom se hrálo “Play off“.
Tyto zápasy byly velmi vyrovnané. Hned v prvním překvapila 1. A, která porazila 4. A. Maturanty tato prohra
“nakopla“ a zbylé 2 zápasy vyhráli. Třeťáci nedokázali vyhrát ani jeden zápas a skončili poslední. O druhém
místě nakonec rozhodlo skóre ze všech zápasů. Konečné pořadí ve skupině: 1. čtvrťáci, 2. prváci, 3. druháci
a 4. Třeťáci. Do semifinále se tedy z obou kategorií dostala kvinta, DenisTeam, čtvrťáci a prváci.
Semifinále 1 – Bylo docela jednoznačnou záležitostí. Kvinta si hravě poradila s 1. A (6:0) a postoupila do
finále.
Semifinále 2 – Tento zápas byl velmi vyrovnaný a musely ho rozhodnout samostatné nájezdy. V poslední
sérii jel za DenisTeam nájezd jistý Denis Strouhal a nedal. Tohoto zaváhání využil Filip Nevěděl, dal branku a
poslal maturanty do finále.
Finále – I když kvinta toužila po vítězství, rozhodla nakonec zkušenost maturantů. Rozdílem ale byla jediná
branka
Konečné pořadí: 1. čtvrťáci, 2. kvinta, 3. prváci a 4. DenisTeam (7. C)
Gratulujeme vítězům a hodně štěstí k maturitě!
MICHAL NEMEŠKAL 5.C
	
  
Recitační soutěž Dětská scéna 	
  
2015
1.dubna se konalo okresní kolo recitační soutěže na ZUŠ v Břeclavi. Ve III. kategorii nás reprezentovali Matyáš
Kyncl a Aneta Unverdorbenová a ve IV. Natálie Meredová. Doprovázela nás paní učitelka Věra Komoňová, která
rovněž zasedla v porotě. Až do vyzvání našeho jména na podium se nás držela tréma. Nevím jak mé společníky,
ale mne opustila, hned jak jsem uvedla dílo a autora. Sympatická porota ohodnotila naše výkony a práce s textem
sklidila úspěch. Natálie Meredová se umístila jako druhá a Aneta Unverdorbenová v nižší kategorii obsadila
3.místo. Matyáš Kyncl vybojoval vítězství a postupuje do krajského kola. Budeme držet palce. Všichni jsme si tuto
soutěž užili a rádi reprezentovali naši školu. NATÁLIE MEREDOVÁ 4.C	
  

Jak bojovat s jarní únavou
Ačkoli jarní únava jako diagnóza
neexistuje, mnozí dobře víme, co obnáší.
Příčinou
je
dlouhodobý
nedostatek
přirozeného tepla a slunce. Na jaře bychom se
tedy měli postavit jejím čtyřem faktorům:
špatné náladě a nedostatku slunce, vitamínů a
odpočinku.
Proti špatné náladě je důležité se nějak
aktivně zaměstnat – nejlépe přirozeně něčím,
co nás baví. Pohyb na čerstvém vzduchu,
kreslení, čtení, manuální práce, kulturní vyžití
nebo jednoduše trávení času s lidmi, se
kterými nám je dobře. Proti jarní únavě
pomáhá
i
sexuální
aktivita.
Všechno
vynaloženou energii bychom však měli vyvážit
dostatečným odpočinkem.

Rozhodující vliv na překonání jarní únavy má i vitamín C,
který kromě lékáren seženeme i v drogériích a
supermarketech. Dále také zdravé potraviny, vyvážený
jídelníček a pitní režim.
V boji s fyzickou i psychickou únavou nám
pomůžou čaje, a to například šípkový nebo zelený.
Mnozí však raději vsadíme na kofein. Pak se můžeme
spolehnout na doplňky strav s obsahem koenzymu Q
10. Proti únavě příznivě působí třeba také ženšen.
Pokud máte pocit, že se lenosti a stresu už nikdy
nevyhnete, nevzdávejte to a zkuste alespoň kompromis.
Párkrát do týdne si prostě vyhraďte čas na něco, co vás
opravdu baví.
TAMARA WETTEROVÁ 6.C
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Velikonoce

..aneb Padesát odstínů šedi po česku
Původně
zamýšlela

jsem

tento

napsat

o

článek

podivných

velikonočních tradicích ve
světě. A protože na českém
internetu

jsem

k tématu

moc

začala

se

toho

nedočetla,

jsem

hledat

na

anglicky psaných stránkách.
Co

se

ale

zkusíte

stane,

když

vygooglit

„the

weirdest Easter traditions“?
Já třeba čekala ukřižovávání
lidí na Filipínách, nebo jiné

	
  

A tak se můžete o Česku
dočíst třeba to, že by se tu člověk o
svátcích jara měl pomalu bát vyjít
na ulici, protože všude číhají muži
s takovým „bičíkem s mašličkou“,
kterým
dávají
výprask
kolemjdoucím ženám, popřípadě
se rovnou staví k nim domů. A o
polévání studenou vodou už vůbec
nemluvím. Popisy tohoto našeho
velikonočního zvyku občas s
nadsázkou
připomínají
scénář
k filmu Padesát odstínů šedi, i když
musím dodat, že někdy je zmíněn i
onen fakt, že bití pomlázkou není
myšleno nijak zle.

myšleno

Ale

výprask proutkem za účelem
zůstat po celý rok zdravé a ještě
navrch

za

něj

mužům

dají

nějaký dárek, se zdá být pro
zbytek

světa

naprosto

nepochopitelná. Nadpisy typu
„Domestic violence is good for
you“, „Crack that whip“ nebo
„Whip your wife“, které články
o Velikonocích v Česku mnohdy
mají,

by

mě

být

cizincem

docela vyděsily.
Je zvláštní si uvědomit,

třeba běžně nedozvíte.
tomu,

zle.

představa, že ženy dostanou

podivnosti, o kterých se
Věřte

nijak

jak podivně můžou zvyky, které
nebo

my považujeme za (víceméně)

ne, ale na předních příčkách

normální,

skoro všech TOP10 žebříčků

z jiných zemí a kultur. A taky mě

podivných,

bláznivých,

to zase jednou poučilo o tom,

bizardních

že ona asi žádná tradice není až

tradic

tak úplně weird, jen hodně

dominuje Česká republika.

záleží na tom, z jakého úhlu

Musela jsem se smát. Ono

pohledu se na ni díváte.

zvláštních

a

velikonočních

totiž

často

vtipně,

vyzní

docela

se

někdo

když

	
  

ve které evidentně nikdy
a

jestli

rozhodně

ne

byl,

na

lidi

PAVLA KROTKÁ 6.C

pokouší popsat zvyk v zemi,
nebyl

působit

tak

v době

Velikonoc, jinak by to jistě
viděl jinak.
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Po stopách Mayů
Země, kde na ulici vysedávají obtloustlí mužíci v sombrerech, popíjejí
tequillu a brnkají na banjo. V restauracích se servírují pouze proklatě
pálivá tacos a buritta a za rohem vás už jistojistě čeká jeden z mnoha
členů mafie, aby vás unesl, nebo minimálně donutil pracovat ve svých
továrnách na drogy. Právě tyto představy jsou asi nejvíce všeobecně
rozšířené, ale ve skutečnosti je Mexiko mnohem víc. A právě o tom jsem
se měla možnost přesvědčit.
M exiko není zem ě, kd e se
leze p o str o mech
Sama nevím, co jsem očekávala.
Navštívit
Mexiko
a
s tím
i
Guatemalu a Belize bylo poměrně
spontánní rozhodnutí. Chtěla jsem
změnu, žádné pozlátko a luxus
světových metropolí, ale opravdový
život. Život, který je těžký, špinavý,
ale svým způsobem krásný. A
přesně v tomto se má představa
naplnila. Mexiko není zaostalá
země, kde by wifi byla cizím
slovem. Mají tu v podstatě
všechno, co u nás – plné regály
zboží, McDonalds i Starbucks. To,
co je podstatné, jsou sociální
rozdíly. V městech jako Playa del
Carmen neustále přistavují luxusní
apartmánové domy, zatímco podél
cest se rozkládají vesničky, kde
obyvatelé žijí silně pod hranicí
chudoby. Mnoho chatrčí nemá
okna ani dveře a mezerami mezi
jednotlivými klacky, které tvoří zdi,
jistojistě
za
chladných
nocí
nepříjemně fouká. Coca colu ale
seženete už i v těchto usedlostech.
Nejo blíb enější ne ní v žd y t o
nejlepší – o tom jsem se
přesvědčila hned druhý den po
příjezdu, kdy jsme s celou naší
skupinou (10 účastníků a průvodce)
navštívili jeden ze sedmi nových
divů světa – mayské ruiny Chichén
Itzá. Což o to – hlavní pyramida

	
  

Život, který je těžký, špinavý, ale svým
způsobem krásný.	
  
i okolní stavby působí majestátně, ale denní příval 4 tisíců
turistů a dotíraví obchodníci, kteří se vám se slovy „Amigo,
only one dollar!“ snaží vnutit své zboží, připravují místo o
správnou atmosféru. Během pobytu jsem nalezišť viděla hned
několik a sama musím přiznat, že mi zpětně už trochu splývají.
Za zmínku jistě stojí Palenque v Mexiku nebo Tikal
v Guatemale, které jsou známé pro mimořádnou historickou
hodnotu. Co si mě však získalo, bylo naleziště Yaxha. Mnohé
ze zdejších pyramid a chrámů (nutno rozlišovat: pyramida má 4
schodiště, chrám pouze jedno) ještě nebylo odkryto a místo
nich se pod korunami stromů rýsují jen podivné kopce. O
návštěvníky je nouze (což ale bylo spíše výhodou) a tak jsme si
procházku téměř nedotčeným pralesem užili v pěti. Z celého
místa sálá neuvěřitelný klid a pozitivní energie, vřeštění opic
přidává na autentičnosti a výhledy z desítky metrů vysokých
pyramid na nekončící džungli jsou dech beroucí. Nic z toho se
však nevyrovná pohledu na slunce zapadající do jezera, které
jsme pozorovali z 30 metrové pyramidy.
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J íd lo je, ať už jste v Mexiku,
Guatemale nebo Belize, obrovským
lákadlem. Je jen na vás, jestli se
rozhodnete navštívit jednu ze
stylových restaurací nebo to
risknout u stánku. Avšak přece jen;
v zemi, kde si i zuby musíte čistit
balenou vodou, protože
zdejší pitná voda není ani zdaleka
pitná, není záhodno zahrávat si
s ohněm.
Základní
stavební
jednotkou zdejší potravní pyramidy
(pozn. mluvím o poloostrovu
Yucatán na jihu Mexika, pro sever
je to zase trochu jiné) je jistě
kukuřičná placka – tortilla, se
kterou je to o dost větší věda, než
by člověk čekal. Stačí, když se na ni
něco nasází a už je z ní tacos. Když
náplň zamotáme, je z ní rázem
burrito a pokud ji ještě zapečeme
se sýrem, mění se na quesadillu –
ale to jen tak na ujasněnou. Nachos
s dipy a salsami, které dostanete na
uvítanou, dále nejrůznější Sopas,
jídla plná fazolí a avokáda (které
v supermarketech
seženete
za
čtvrtinovou cenu oproti ČR) a
nakonec smažený banán nebo
výborný mexický flan (pozn. dezert
na způsob karamelového pudinku)
zajistí, že s prázdným žaludkem
rozhodně neodejdete. Mimoto vás
celé dny budou na ulicích lákat
čerstvé ananasy, melouny, papáje,
nejrůznější
dorty
a
(zletilé)
samozřejmě tequilla, která se zde,
na rozdíl od té naší, vyrábí 100%
z agáve.
Gu ate ma la a B elize jak o
o po m íjen é p erly
Protože nepatřím mezi ty, kteří
dopředu studují program zájezdu,
byla pro mě návštěva těchto dvou
států samé překvapení. Cesta do
Guatemaly tvořená plavbou ve
vratké loďce po řece plné
krokodýlů
a
následovaná
tříhodinovou cestou po nejhorší
polní cestě, jakou si člověk dokáže	
  

představit, byla vykompenzována zaslouženým odpočinkem.
V Guatemale jsme strávili dvě noci na ostrůvku Isla de Flores,
který se rozkládá uprostřed jezera. Turisty to tu nehýří. Je tu
příjemný klid, skvělé jídlo za pár Kecalů (pozn. zdejší měna) na
každém rohu a neuvěřitelný výhled na jezero. Myslela jsem, že
už to nemůže být lepší, ale pak jsme přejeli na belizský ostrov
Caye Caulker a já se zamilovala. Všude písek, kokosové palmy,
teplo, houpací sítě a anglicky mluvící rastamani, kteří s vámi
prohodí pár slov o počasí a pokračují ve své písničce o tom, jak
je život super. A ne že ne – tady to jde prostě samo.
Z ůsta ňme tu nav žd y, kd yž je t u t ak hez ky
Poslední dva dny, které jsme trávili odpočinkem v turistickém
městě Playa del Carmen byly už jen hořkosladkou tečkou za
tím neuvěřitelným zážitkem.	
  

	
  

Návštěvou Mexika a pozůstatků Mayské
civilizace se mi splnil sen, o kterém jsem
ani netušila, že ho mám. A tak jsem po
více než deseti dnech nasedla na dlouhý
let, s kufrem o čtyři tequilly těžším,
pamětí nabytou úžasnými vzpomínkami a
(téměř) se slzami v očích. Rozhodnutí
navštívit Mexiko ani v nejmenším nelituji
a rozhodně bych neměnila za žádnou
z populárnějších destinací. Bylo to jiné,
bylo to špinavé a bylo to plné chudoby,
jasně. Ale o to úžasnější bylo, jak šťastně
obyvatelé vypadali a vážili si toho, co
mají. A tak každému radím – pokud se
vám někdy naskytne možnost jet někam
daleko, dejte stranou místa jako New
York nebo Londýn (vím o čem mluvím) a
raději se vypravte do Mexika, které to
má všechno – přírodu, historii i
neuvěřitelnou atmosféru.
	
  
KLÁRA MENŠÍKOVÁ 6.C 	
   	
  

… anglicky
mluvící
rastamani,
kteří s vámi
prohodí
pár slov o
počasí a
pokračují
ve své
písničce o
tom, jak je
život super.	
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Kniha: Květ pouště
Nedávno jsem měla tu možnost přečíst si knihu s názvem Květ
pouště (Desert Flower). Není to sice žádná novinka, ale jelikož
jsem na ni slyšela velmi dobré ohlasy, rozhodla jsem se přečíst
si ji. Musím říct, že mě příběh naprosto okouzlil a ještě dlouhou
chvíli po přečtení jsem nad ním přemýšlela.
Důvodem může být právě to, že kniha je autobiografické dílo
Waris Dirie napsané s pomocí spisovatelky Cathleen Millerové.
Její příběh je až neskutečný, neuvěřitelný. Musela si protrpět
obrovská muka, ale nakonec se vyšplhala na nejvyšší vrchol.
Waris pochází ze Somálska a za svůj život toho mnoho
protrpěla. Její rodina má velmi odlišné a někdy až strhující
tradice. Není tedy nic zvláštního, když za svoji nejhorší
zkušenost považuje podstoupení obřízky. Tento obřad je
v	
   Somálsku považován za absolutní nutnost pro ženy, bez které by byly “vyvrhely společnosti“. Waris
nečekala šťastná budoucnost. Rozhodla se ji tedy vzít do vlastních rukou. Přes všechno utrpení a zoufalství se
z ní nakonec stala velice uznávaná a významná žena. Dodnes bojuje proti ženské obřízce, která jí způsobila
obrovské problémy, a kterou denně prožije kolem 8 tisíc žen.
Kniha je velmi inspirující a dává naději, že i lidé na úplném dnu mají šanci na bohatý a šťastný život. Zároveň
si myslím, že stojí za to si přečíst její příběh a seznámit se s kulturou, ve které vyrůstala a dozvědět se více o
životě za našimi hranicemi, kde mají lidé velice odlišný způsob života, uznávají a propagují nelidské procesy
na těle, které my nemůžeme pochopit a mnoho z nás o nich ani neví.
Její příběh byl i v roce 2009 pod stejnojmenným názvem zfilmován. Pokud tedy patříte mezi ty, kteří se
raději podívají na film, rozhodně doporučuji.
ANNA TUPÁ 6.C
	
  
Za to, že máme počítače, můžeme
vlastně poděkovat úžasnému Alanu
Turingovi, kterému se podařilo
prolomit
kód
šifrovacího,
německého stroje Enigma. Morten
Tyldum
zrežíroval
film,
tak
poutavým a zároveň fascinujícím
způsobem, že diváky nechá
v neustálém napětím sledovat ho
až do konce. Je v něm obsažen 	
  
	
  
britský
humor, který Benedictovi Cumberbatchovi (Alan
Turing) velice dobře sedne. Tento film je významným
přínosem k poznání daného tématu a rozšíření informací.
Vtáhne vás do děje a popíše vám podrobně osobní život
matematického nadšence, který díky svému talentu zkrátil 2.
světovou válku o nejméně 2 roky. Film líčí dobu v průběhu 2.
světové války, kde homosexualita byla vážným přestupkem, a
co pro vás může být možná novinkou je, že sám Alan Turing
byl také homosexuál.
Podle mého názoru je to nejlepší a nejzajímavější zpracování
filmu na téma šifrování a prolomení Enigmy. Proto všem vřele
film doporučuji.
ALŽBĚTA TUPÁ 6.C
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Film: Kód Enigmy
(The Imitation Game)
82 % (CSFD)

	
  

Zajímavost: Alan Turing spáchal
sebevraždu tím, že snědl jablko,
ve kterém byl obsažen kyanid.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Dance Life Tour
22. března se v brněnském Boby
centru konala jedna z největších
soutěží
pro
taneční
formaceCzech Dance Organization, Dance
Life Tour. Našlo se zde velké
zastoupení žáků našeho gymnázia ať
už za taneční skupinu Lady Stars
nebo Move Around. V regionálním
kole v kategorii street dance se za
Jihomoravský kraj a Vysočinu na
krásném prvním místě v 3. lize
umístily Lady Stars s formací ‘Ready
to dance‘ a Move Around s formací
‘Voices in my head‘ na místě třetím
ve 2. lize v hlavní věkové kategorii.
Obě taneční skupiny si vybojovaly
postup na mistrovství Moravy. Soutěž
si užili nejen tanečníci, ale také diváci
měli možnost strávit den plný tance,
soudržnosti, vzájemné podpory a
obklopeni
dobrou
energií.
Studentům se jejich dřina vyplatila a
my jim přejeme plno úspěchů i
v dalších soutěžích.
VERONIKA HÚSKOVÁ 6.C

	
  	
  	
  

	
  
	
  	
  

Kam si jít zacvičit?

	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Každé pondělí v 17:30-18:30 a 18:30-19:30 se na CVČ
Pavučina v Hustopečích konají lekce hathajógy. Tento druh
jógy je zaměřen především na protahování a relaxaci, ale
nebojte se, že byste se nezapotili! Hodiny jsou pod vedením
Anety Pavliňákové (Markovičové) a cena je 70 Kč.
Máte-li zájem, více informací naleznete na
http://www.anetapavlinakova.cz/.
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Lepší zítřky
pro brněnský fotbal

	
  

Od roku 2001 hraje fotbalový tým FC Zbrojovka Brno na novém stadionu Srbská u ulice
Vodova, poté co opustil stadion Za Lužánkami, který chátral. Fanoušci již 14 let zoufají a přejí
si změnu. Doufají v návrat na jejich milovaný stadion Za Lužánkami.

Stadion Za Lužánkami je
symbolem
brněnského
fotbalu.
Vystavěn byl v roce 1971 a se svou
kapacitou 50 000 diváků byl největším
stadionem v ČR. Na tomto svatostánku
se dokonce slavil jediný brněnský titul
mistra republiky v roce 1977/78.
Fotbalový tým z Brna, a dokonce samo
město, se tedy mohli pyšnit stadionem,
který jim záviděla celá republika.
S takovou kapacitou a velikostí však
přišly i problémy. Lužánky platily za
svou velkolepost cenou nejvyšší, začaly
chátrat. Na vině byla náročnost údržby.
Fotbalový tým a město neměli
dostatečné finanční prostředky, které
by
dokázaly
stadion
udržet
v použitelném stavu. To se pro stánek
stalo osudným v roce 2001, kdy
brněnský klub nedokázal udržovat
Lužánky v chodu a byl nucen se
přesunout na menší stadion Srbská
(kapacita 11 000 lidí), který byl nově
postaven. Vedení klubu si tímto
krokem zavařilo, jelikož fanoušci byli
rozhořčeni. Jejich milovaný klub byl
umístěn na stadion, který není ani
poloviční oproti Lužánkám, je zasazený
do kopce v městské části Královo Pole
a je tudíž neviditelný.

	
  
	
  
	
  

V následujících letech se fanoušci s tímto krokem
částečně smířili. To ale zároveň znamenalo, že velká část
z nich přestala chodit na utkání Zbrojovky Brno na stadionu
Srbská. Průměrná návštěvnost ligových zápasů se pohybovala
kolem 5 000 až 6 000 diváků, což je poloviční kapacita. Po
sestupu týmu do druhé ligy a následném návratu do první ligy
se návštěvnost ještě snížila. V této době se dokonce klub
potýkal s existenčními problémy, které částečně vyřešila
změna vlastníka.
Na konci roku 2014 se na internetu objevila zpráva.
Petr Švancara, ligový střelec a fotbalista, který začínal v Brně,
se rozhodl ukončit fotbalovou kariéru. Usmyslel si, že jeho
rozlučkový zápas s profesionálním fotbalem a fanoušky
uskuteční na stadionu Za Lužánkami. Ten v té době byl
v katastrofálním stavu. Vysoká tráva rostla i na místech, kde
kdysi sedávali diváci a na hřišti nebylo možné hrát ani pouliční
fotbálek. Švancara však nesvěsil hlavu a rozhodl se s tím něco
udělat. Uspořádal veřejnou akci, kdy pomocí internetu a rádia
požádal fanoušky a občany Brna, aby dobrovolně přišli
pomoci s úpravou stadionu.
Úprava stadionu započala v únoru tohoto roku. Přišlo
hodně lidí a začalo se trhat, sekat, uklízet. Nyní se na stadionu
spravuje hřiště, aby na něm bylo možné v červnu hrát, jelikož
touto dobou se bude konat rozlučkové utkání Petra Švancary.
Celá tato akce podmíněná P. Švancarou obnovila
zájem brněnské veřejnosti o stadion Za Lužánkami. Nyní se
dokonce jedná o přestavbě stadionu a návratu Zbrojovky Brno
na jeho trávník. Týmu by to jednoznačně prospělo a nejen
jemu, ale i Brnu, protože by se mohlo opět pyšnit stadionem,
který mu záviděla celá republika.
JAN TRNĚNÝ 7.C
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14 faktů o biatlonu
Biatlonová sezóna 2014/15 je za námi a nám nezbývá nic jiného než
čekat do té nadcházející. Mezitím vám alespoň nabízíme shrnutí
letošního roku doplněného všeobecnými fakty o biatlonu.
1. Závodníci střílejí na terče ze
vzdálenosti 50 m.
2. Velikost terče vleže je 45 mm a ve
stoje 115 mm.
3. Minimální hmotnost pušky bez
zásobníků a střeliva je 3,5 kg.
4. Během Světového poháru 2014/15
bylo celkem 10 zastávek v 9 zemích
Evropy a Asie.
5. Celkově se jelo 66 závodů, ti
nejlepší tedy měli možnost zajet až
34 závodů.
6. Velký křišťálový glóbus za vítězství v celkovém pořadí SP získal již počtvrté v řadě Martin Fourcade
(Fr.) v kategorii mužů a poprvé v kariéře Darya Domracheva (Běl.) v ženské kategorii.
7. Českou republiku reprezentovalo celkem 10 závodníků
(ženy – Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Eva Puskarčíková, Jitka Landová, Barbora Tomešová,
muži – Ondřej Moravec, Michal Šlesingr, Michal Krčmář, Jaroslav Soukup, Tomáš Krupčík).
8. Naši závodníci se 21x umístili na pódiu, 6x získali zlato, 8x stříbro a 7x bronz.
9. 2 ženy a 2 muži z českého týmu se umístili v TOP10 celkového pořadí Světového poháru (4. Veronika
Vítková, 6. Gabriela Soukalová/ 6. Ondřej Moravec, 8. Michal Šlesingr).
10. Díky 2. místu v hodnocení národů žen a 5. v hodnocení národů mužů má možnost nasadit česká
výprava do příští sezóny maximální počet závodníků, tedy 6 mužů a 6 žen.
11. České biatlonistky získaly malý křišťálový glóbus za ženskou štafetu.
12. Nejúspěšnějším závodníkem z české výpravy se s 5 zlatými, 4 stříbrnými a 4 bronzovými medailemi
stala Veronika Vítková.
13. Podnik v Novém Městě na Moravě navštívilo během 3 dnů rekordních 100 400 fanoušků.
14. Příští sezóna začíná 28. listopadu ve švédském Östersundu…
ADÉLA HURTOVÁ 6.C
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Fresh Freaks bistro
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Nedávno jsem měla možnost v rámci svých
hodin angličtiny navštívit toto nové, útulné,
moderně zařízené bistro a nemohu ho nic
než doporučit! Nachází se na Lidické 46 a je
zcela bezlepkové, ale to na chuti zdejším
dobrotám rozhodně neubírá. Nabízejí zde
všechno možné, od salátů a quichů, přes
polévky až po cupcaky a to jak v masité, tak i
vegetariánské podobě a za rozumnou cenu.
Vybere si tu opravdu každý. Osobně mohu
například
doporučit skvělou bezovou
limonádu.
ANETA TOMŠÍKOVÁ 6.C

Více můžete zjistit na jejich webové
stránce: http://www.freshfreaks.cz/
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

ALOHA cocktail & café bar

Více informací na
www.alohabar.cz

Tento podnik se nachází v samém centru Brna, jen o ulici dál od náměstí Svobody.
V suterénu je poměrně malý parket s hudbou, v 1. patře pak bar s milou obsluhou a
posezení. Moje nejoblíbenější část je ale 2. patro. Jsou zde nekuřácké prostory se
spoustou pohodlných křesel a skvělou atmosférou. Takže pokud hledáte místo, kde si
odpočinout nebo popovídat, jste tu správně. Bar nabízí velký výběr alkoholických i
nealkoholických nápojů a koktejlů a i nějaké občerstvení. Otevřeno je každý den kromě
neděle do 24 hodin. Všem doporučuji!
BLANKA MACHOVÁ 6.C
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Taliban a Afghánistán
Média jsou v dnešní době plná domněnek
a konspiračních teorií hovořících o cíleném
financování a podpoře teroristických organizací.
Jednou takovou nepřímo teroristickou
organizací je i radikální hnutí Taliban, které
v letech 1996-2001 uplatňovalo nejpřísnější právo
koránu (šaría) na území Afghánistánu. Jelikož
vláda Talibanu vystřídala kruté časy afghánského
komunismu, dostávalo se jí mezi většinou
Afghánců velkého uznání, protože v ulicích
afghánských měst dokázala nastolit pořádek a
bezpečí, něco po mnoho let neznámého. Zároveň
zavedla nejpřísnější „islámský stát“ na světě, tak
radikální, že i nejradikálnější z nejradikálnějších
považovali Talibance za šílence.

Vládu Talibanu oficiálně ukončily
americké jednotky, když ho po útocích na
Dvojčata 11. září 2001 svrhly. Začalo totiž
vycházet najevo, že spolupracuje s Al-Kájdou
a podílí se na ukrývání Usáma bin Ládina. Od
té doby vede Afghánistán otevřenou válku
s terorismem a Taliban usiluje o opětovné
získání moci. Sebevražedné útoky, atentáty,
únosy a jiné nepokoje připisované Talibanu,
se v Afghánistánu odehrávají na denním
pořádku. Právě teď přichází desítky, možná i
stovky lidí o život.
Talibán sice oficiálně padl, ale centrální
vláda má jen minimální moc a v zemi
rozhodně není bezpečno.

,,Jsem zvěda v, kdy si svět uvědomí, že „nevinní civilisté“ a
„Ta liba n“ jsou ti sa mí lidé.“
	
  
Peníze na obnovu jsou ve skutečnosti
mnohem menší, než bylo slíbeno a z části se
„rozplynou“ cestou.

,,A jak to v Afghánistánu chodí, přes den
jsou někteří “civilisté“ a v noci kalašnikova do
ruky a hurá za Talibánem do hor.“
Původní jádro Talibanu tvoří lidé velice
vzdělaní, proto není divu, že spoustu jeho
zastánců nacházíme ve vysokých postech
v různých společnostech, organizacích... A tak se
přes soukromníky, majitele místních malých firem,
kterým jsou poskytovány prostředky pro obnovu
Afghánistánu, dostávají finance směřované lidem
na pomoc v nouzi do jedné takové „místní
firmičky“ jménem Taliban.

,,A s humanitární pomocí Afghánistánu je to
stejné. Zboží a peníze jde do humanitárních
organizací sídlících na hranicích PakistánAfghánistán a chodí si pro to rovnou polní
velitelé Talibanu. Kdyby si pro pomoc přišli
afghánští rolníci, Taliban je stejně zabije a
všechno jim vezme.” (z knihy Z Kábulu do
Marseille)

A tady nastává ten slastný okamžik pro
média, kdy se jeden redaktor předhání
před druhým, čí titulek přiláká více čtenářů. A
tak není vůbec neobvyklé, že se dočteme, že
„Amerika se vlastně svým způsobem sama
zasloužila o teroristickou zkázu Dvojčat,
protože dotuje Al-Kájdu!“ a nebo že ,,Svět si
vychovává
budoucí
teroristy,
protože
sponzoruje teroristické organizace!“
Na závěr příhoda, která asi nejlépe
ilustruje
dopad
současného
režimu
na Afghánistán: Při jedné akci jednotka

zastavila ve vesnici uplácané z hliněných cihel
na kraji Kábulu. Místní starosta ujistil vojáky,
že teď se jim žije mnohem lépe než za
Tálibánu. Když se ho zeptali jak, dlouho
přemýšlel, než konstatoval: „Teď už se
můžeme dívat na filmy.“ A potom dodal:
„Pokud bychom ovšem měli televizi. A
elektřinu.“ A protože chtěl opravdu potěšit své
návštěvníky, znovu se zamyslel a řekl: „Naše
dcery mohou chodit do školy“ a pak si znovu
povzdychl „akorát, že tady není žádná
škola.“
BARBORA KOMOŇOVÁ 6.C
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Ja k strá vit prá zdniny?
Přemýšlíte co s prázdninami? Nevíte, co budete dělat,
brigáda v nedohlednu a rodiče na Vás tlačí, ať už si konečně
něco najdete a neválíte se doma? Co si zařídit jazykový
pobyt či kurz v zahraničí? Mně osobně je sympatická
agentura EF (Education First). EF je mezinárodní agentura s
pobočkami po celém světě. Jednu takovou najdeme i v Brně
za Galerií Vaňkovkou, kde si sjednáte informační schůzku po
telefonu nebo si pročtete webové stránky www.ef-czech.cz či
můžete objednat zdarma katalog na již zmiňovaném
internetovém portálu. Na schůzce Vám zodpoví dotazy,
přiblíží pobyt a v případě zájmu pomohou s výběrem. Různé
typy pobytů jsou rozděleny podle věku, délku si volíte sami a
poprvé je doporučován delegát, který se po celý pobyt stará
o zábavu a komfort účastníků. Pokud přivedete kamaráda/ku, tak dostanete určitou slevu.
S ostatními spoluúčastníky je možné se seznámit již před pobytem na soukromém „chatu“, ke
kterému získáte přístup až po zaplacení. Na výběr máte ze 7 jazyků a 44 destinací po světě.
Myslím, že není nic lepšího, než odjet na dva až čtyři týdny do cizí země. Nejen, že získáte
cenné zkušenosti, které se Vám v životě neztratí. Pokud váháte a Vaše angličtina není na dobré
úrovni, zkuste doučování nebo kurzy, plakáty najdete i ve škole TUTOR – kde je příjemná
atmosféra či EBA, která se nachází přímo na náměstí.
DEBORA VRÁTILOVÁ 6.C

Hudební léto
Nudí tě stereotypní prázdniny strávené doma? Hledáš něco nového, zajímavého a zároveň
zábavného? Lákavou alternativou letní dovolené jsou hudební festivaly. V Česku se nepořádají tak
velkolepé a světově známé jako belgický Tomorrowland či maďarský Sziget, nicméně i ty domácí
nabízí zajímavé a žánrově různorodé interprety. Jejich velkou výhodou jsou nesrovnatelně nižší
ceny a bližší lokalita. U většiny je možnost bydlet ve stanovém městečku nebo si můžeš zajistit
komfortnější ubytování v okolním městě.
Pravděpodobně nejpopulárnějším českým hudebním festivalem je královéhradecký Rock
for People. Má u nás již dlouholetou tradici a je oblíbený u všech generací. Fanoušci rocku i
ostatních žánrů určitě nebudou litovat utracených peněz. Každoročně sem přijedou zahrát známí
hudebníci ze všech koutů světa, letos např. Bastille, Faith No More, Three Days Grace, Hollywood
Undead a mnoho dalších.
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I přestože je čtyřdenní Colours of Ostrava téměř o
desetiletí mladší než RfP, na kvalitě koncertních vystoupení se
to nijak neodráží. Účinkující se žánrově liší, tudíž si každý
vybere podle svého vkusu. Tento rok v červenci Ostravu
navštíví např. Björk, Kasabian, Mika nebo Rudimental, kterými
seznam zdaleka nekončí! Událost také nabízí několik
workshopů, divadelních představení, besed a spoustu jiných
aktivit, s nimiž se dají jednotlivé koncerty skvěle zkombinovat.

	
  

	
  

Pokud nechceš zůstávat v Česku, nemusíš hledat daleko! Stačí se vydat za hranice,
konkrétně na Slovensko. V Trenčíně se už od konce 90. let pořádá největší slovenský festival
Pohoda. Stejně jako CoO je multižánrový, setkávají se tu různí umělci z mnoha zemí. V červenci
se můžeš těšit třeba na Die Antwoord, Franz Ferdinand & Sparks nebo Young Fathers.
Piešťanský Grape je z celé nabídky nejmladší, ovšem po vizuální stránce nejlépe prezentovaný.
The Maccabees, MØ, Kadebostany a Foals na tebe budou čekat v polovině srpna.
ROZÁLIE SUNTYCHOVÁ 6.C

	
  

Ta k ka m se letos vydá š ty?
22	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
Pravá
Amerika

Jak jsem slíbil v předchozím čísle, tentokrát se pokusím Vám přiblížit
americký styl života mýma očima. Po téměř deseti měsících života v USA
si odvážím vyslovit jednoznačný názor. My jsme jablka a oni hrušky,
nakonec jsme ale všichni ovoce. Všichni lidé mají stejné základní potřeby
a zvyky, každý jich ale dosahuje jinak.
	
  
Velmi
speciální
stále
fungující
menšinou v USA jsou Amishi - lidé, kteří žijí
bez elektřiny a moderních vymožeností, doma
si svítí petrolejovými lampami a živí se
zemědělstvím a obchodem. Auto, traktor
nebo cokoli s motorem zde rozhodně
nenajdete. Pojďme ale k majoritní skupině
obyvatel. Řeknu to tak, jak to prostě je většina lidí na tomto území trpí nadváhou a
leností - je to tak a je to smutné. Mám z toho
ale smíšené pocity. Běžný den v naší rodině
probíhal tak, že po příchodu z práce ve 4
hodiny byli všichni unavení a nezbývalo nic
než se natáhnout na extrémně komfortní
sedačky (potřebě se posadit do těchto
sedaček se někdy nevyhnete a je to opravdu
slast), přikrýt se dekou a pozorovat jednu z
pěti televizí v domě až do noci. Jako člověk,
který se dívá jen večer na zprávy jsem nevyužil
za dobu mého pobytu ani jeden z pěti stovek
kanálů, které bylo možné na televizích
sledovat. Jedna věc mě ale moc mile
překvapila. Je to jejich veselá nálada, ať se
děje, co se děje. Nesetkáte se tady s
arogantním člověkem - ani na silnici, čehož
jsem si jako řidič z Česka vyloženě užíval.
Konverzace začíná zpravidla úsměvem a
otázkou “How are you?”. Lidi jsou neskutečně
kamarádští a když jste slušní, mají Vás rádi
úplně všichni. S těmito lidmi se mi fungovalo
hrozně dobře a ten pocit komunikovat s
nearogantními lidmi je k nezaplacení. Přijde
mi, jakoby bylo pravidlem, že čím větší
nadváhou trpí, tím veselejší jsou. Navíc ví, jak
si užít život. Je tady několik základních věcí,
které téměř povinně vlastní průměrný člověk
žijící v této oblasti. A to loď a záliba v rybaření
a pickup (po americku nazývaný TRUCK), který
je materialistická nutnost – lidé si na kvalitní,
velká a silná auta potrpí a to americké

“buggy” Amish obyvatelů
	
  

Amish děti – tajně vyfocené (vzhledem k jejich náboženství
si nepřejí, aby byly jejich tváře zachycené na fotkách)

velká a silná auta potrpí a to americké Chevrolety a
Fordy opravdu jsou. Když jsem po příletu do Prahy na
letišti otevřel dveře od naší Octavie, měl jsem pocit,
že je to auto z papíru. Dále je v mezi nutnostmi
karavan jakékoli velikosti pro letní posezení u řek s
přáteli a Harley-Davidson v garáži. Moji američtí
“rodiče” jsou učitelé na základní škole s jedním z
nejnižších platů v Jižní Dakotě - asi 50000 Kč měsíčně
na hlavu. Přesto jsou vlastníky pickupu, lodi a malého
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Dům mé první hostitelské rodiny

I takto lidé v USA žijí.

“This is the
true face of
America
man, not
fucking NY
or
California”

Do konce mého pobytu jsem nevzdal vysvětlování, že Česko ani
celá Evropa už nejsou pod Ruskem. Největší páni jsou tady váleční
veteráni. Projevuje se to třeba speciální značkou na většinou velmi
luxusních autech s nápisem WAR VETERAN, pro která mají vyhrazená
parkovací místa u supermarketů ještě blíže ke vchodu, než vozíčkáři.
Spousta věcí se tady ale míchá a jednoznačný názor na všechny tyto lidi a
jejich životní styly si určitě neodvezete. Vystřídal jsem 3 hostitelské rodiny
a v každé z nich jsem poznal naprosto jiný životní styl. Vše mi ale přineslo
neskutečný nadhled a jiný pohled na svět, což nevím, jak přesně popsat
slovy. Cítím se jako člověk, který by mohl jet kamkoli a nikde by se
neztratil. Ostřílelo mě to a jsem rád za vše špatné, co jsem tam zažil.
Musel jsem si to vyřešit na vlastní pěst a nejednou to byly situace, u
kterých jsem se hodně zapotil.

	
  
	
  

na hlavu. Přesto jsou vlastníky pickupu, lodi a
malého karavanu, který využijí asi 2x až 3x do roka.
Někdy mi přijde, že lidi mají tyto věci jen pro
zapadnutí do společnosti. Budu si odvážet jeden
zásadní poznatek. Amerika není perfektní a už
vůbec není taková, jak si ji všichni představujeme.
Dříve jsem sice zmínil, že je Amerika taková,
jak ji vidíme v televizích. Můj odstavec byl ale
věnován čistě vzhledu amerického prostředí jako
takového. Je to národ národů a není jediné lidské
rasy, která by tu nežila. Nejsou to jen velká a krásná
města, jsou to také domy uprostřed polí, lidé žijící v
karavanech, mobilhousech, původní obyvatelé - zde
neoblíbení Indiáni a afričtí Američané. Hrdost na
jejich zemi a míra konzervativnosti ale nezná mezí.
Přišlo za mnou mnoho lidí, kteří mě chytili kolem
ramen a přesvědčovali mě: “This is the true face of
America man, not fucking NY or California” - tohle
je ta pravá Amerika, žádný New York nebo
Kalifornie. Klasici v kovbojských botách, flanelových
košilích, džínách od Hilfigera a žvýkacím tabákem v
puse mají něco do sebe. Za sedadly jejich trucků
většinou najdete několik zbraní a tak vás to prostě
přirozeně donutí opětovat jejich názor, že je jejich
země tou nejlepší. Zjistil jsem, že je to stejně to
jediné, co chtějí slyšet a žádný další argument
nevezmou v potaz. Jinak s vámi rozváží horlivou
diskuzi, při které vás stejně budou přesvědčovat, že
USA je the world’s best country. Hrdost nad
původem z Jižní Dakoty ale není tak velká jako na
to, že jsou prostě Američané. Je velmi těžké někoho
přesvědčit, že je někde na světě kromě Ameriky
taky dobře, ne-li lépe. Nedej Bože říct negativní
názor v hodině US History na nějakou tu událost,
kterou by si Američané za rámeček rozhodně
nedali. Vše co řeknete, bude obráceno proti vám.	
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Chtěl bych zmínit, že nejsem
pofiderním 	
   zastáncem USA ve všech
směrech a spíš si vybírám věci na
kritiku, než na obdiv a chválu. Jsem ale
toho názoru, že Amerika je jediná
demokratická schopná světová velmoc,
což si musíme uvědomit a také mít
dostatečný rozhled, pokud chceme její
činy a kroky kritizovat. Poznal jsem to,
co jsem potřeboval a chtěl a jsem rád
za to, že si odvážím svůj názor přímo
odtamtud. Americký vládní systém a
historii jsem díky roku se skvělou
pedagožkou
a
tisícistránkovými
učebnicemi poznal docela do hloubky.
Nevidím důvod, proč by lidem, kteří
slyšeli zprávy nebo četli noviny, mělo z
úst vycházet například to, že Americe
vládne
hloupá
opice
(světový
bestseller od Baracka Obamy o jeho
kariéře, The Audacity of Hope, jsem si
přečetl hned po příjezdu sem, abych
měl informace “přímo od zdroje”),
nebo to, že se Amerika nemá co cpát
do zahraničních věcí - ať se prý stará
sama o sebe.

Sice jsem těchto názorů nikdy zastáncem nebyl (nechtěl
jsem se držet davového názoru bez vlastních vědomostí),
jsem ale nesmírně rád, že mi pobyt zde pomohl názor plně
vytvořit. Nechtěl bych začínat politické řeči. Chci jen
upozornit na to, že AMERIKA není taková, jak si myslíte a
ani taková, jak ji líčí noviny a zprávy. Chcete-li si vytvořit
objektivní názor, musíte jít a vyzkoušet na vlastní kůži,
protože vlastní názor je podle mě to, co dělá osobnost. Po
vlastní zkušenosti totiž zjistíte, že není potřeba na ni
nadávat, ani k ní vzhlížet.
Byla to nejspíš kombinace mého neštěstí a laxního
přístupu agentury, přes kterou jsem se do Ameriky vydal.
Přestože jsem měl na onu agenturu špičkové reference,
zažil jsem něco, co bych nikomu nepřál řešit. Jak jsem už
zmínil, moje první hostitelská matka byla záchranářka psů.
Poté, co jsem vešel do domu a skočilo na mě 5 pitbulů a k
dispozici jsem dostal pokoj s psími výkaly na podlaze, jsem
se rychle rozhodl požádat o změnu hostitelské rodiny.
Agentura mi vyhověla tak, že mě neochotně přesunula do
domu se 7 psy, 3 kočkami a jedním mývalem. Když si moje
mamka dovolila namítnout, že bych mohl v takovém
prostředí dostat žloutenku, odpověděli, že se žloutenka
bude řešit, až ji budu mít. :-) Snad nemusím popisovat, jaké
to bylo, když se psi starali o sedačku v obýváku, kočky o
kuchyňskou linku a odpadkový koš a odpadiště pro
všechny tato zvířata bylo opět na zemi v domě.	
  

	
  

odpověděli,
že se
žloutenka
bude řešit,
až ji budu
mít.
Po dvou měsících pobytu v této rodině jsem se svým francouzským spolubydlícím vypátral, že nám
jeden ze dvou synů kradl věci z pokoje. Tentokrát už jsem ale agentuře nevěřil. Ve městě, kde jsem
chodil do školy, jsem oznámil, že nutně potřebuji novou rodinu. Na vlastní pěst jsme se školou sháněli
lidi, u kterých bych mohl bydlet. Mé18té narozeniny se na mně podepsaly jako nejstresovější den v
mém životě. Bylo totiž potřeba vysvětlit lidem, kteří by za nás dali ruku do ohně, že se od nich musíme
ihned odstěhovat. Přišlo to, čeho jsme se báli a zhrzení “rodiče” začali vše obracet proti nám. Tehdy
jsme věděli, že nám začíná závod o čas. Po dlouhém období strachu, že tady žijí obdobným způsobem
úplně všichni, jsem našel svou novou hostitelskou rodinu. S tou jsem byl od listopadu v krásném a
čistém domě a konečně jsem začal poznávat ten správný životní styl. Agentuře jsme zaplatili nemalou
částku za zprostředkování mého pobytu, přičemž se nám dostalo lží a podvodů. Dodnes pořádně
nevíme, kde peníze vlastně skončily. Je to nekonečný boj s velkou institucí. Chtěl bych upozornit na to,
že ačkoli vše znělo tak, že jedu někam, kde bude o vše stoprocentně postaráno a moji rodiče nemusí
mít nejmenší obavy, nebylo tomu tak. Aby si všichni, které láká pobyt v zahraničí, důkladně zjistili kam
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mít nejmenší obavy, nebylo tomu tak. Aby si všichni, které láká pobyt v zahraničí, důkladně zjistili kam
jedou a hlavně s kým. Nedokážu si moc představit, jak by mou situaci na začátku ročního pobytu řešila
15-ti letá slečna. Rok v Americe mi měl přinést zkušenosti, jazyk a poznání nové kultury. O tyto věci
rozhodně nouze nebyla. Nejsem si ale úplně jist, jestli to byly ty zkušenosti, které nabízela agentura.
Někdy přemýšlím nad tím, že jsem si prošel něčím, čím si, doufám, jen tak někdo neprojde a i to se mi
do života hodí. Každopádně, můj rok v Americe bych za n ic nevym ěnil a s radostí si zopakuji ročník
střední školy v Česku. Rok života mezi úplně jinými lidmi, v jiné zemi s jiným jazykem a kulturou jsem si
neuvěřitelně užil. Poznal jsem spoustu nových přátel, novou kulturu a mentalitu, zjistil jsem, co je
Amerika zač, poznal jsem jeden celý stát od shora až dolů, řídil jsem letadlo, lodě, pickupy, dostal jsem
se do regionálního šampionátu v golfu, naučil jsem se basketbal, našel jsem si přítelkyni a nejednou
jsem si i sáhl na svoje vlastní psychické dno. V co nejbližší možné době bych chtěl o mém pobytu v USA
vydat knihu a po dokončení střední školy se do Ameriky vrátit a navštívit zejména Arizonu a Kalifornii.
ZBYNĚK SUROVEC 7.C

STUDIUM NA VOJENSKÉ ŠKOLE
V čem se liší od studia na ostatních školách?

	
  	
  

Tomáš Bystřický, bývalý student našeho gymnázia, sepsal na požádání redakce pár řádků o
jeho nynějším studiu. Již druhým rokem navštěvuje Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou
školu Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Jedná se o jedinou vojenskou střední školu
v České republice. Nás zajímaly především odlišnosti výuky na takto zaměřené škole. Svoje
pocity a poznatky se nám pokusí přiblížit v následujícím článku.

	
  

Abyste si vůbec mohli vyzkoušet přijímací
zkoušky na tuto školu, musíte projít zdlouhavými
zdravotními testy, psychickými testy a dalšími
vyšetřeními. Až posudková komise rozhodne, zda
jste schopní pro vojenskou školu.
Dal jsem si přihlášku na oba obory
(technické lyceum a elektrotechnika), které škola
nabízí, abych měl větší šanci uspět. Přijímací
zkoušky se skládaly z testů z českého jazyka,
matematiky, anglického jazyka a tělocviku
(uběhnout 1 km na čas + shyby).
O jakém rozdílu/ech mluvím? Například na
civilní škole nemáte střelby a neučíte se taktickotechnická data zbraní a granátů. Absolvujete
různé výcviky - výcvik s plynovou maskou,
orientace v mapách a určení svojí polohy na
mapě,
nebo
třeba
navazování
spojení
s radiostanicí.
	
  
Mě teď čeká přežití v přírodě. A co si pod
„přežitím“ představit? Sbalíte si potřebné věci
(lékárničku, KPZ, pití, jídlo, prádlo navíc, spacák,
apod.) a vyrazíte do přírody, kde si musíte vystačit
s věcmi, které jste si sbalili a s přírodním
materiálem, abyste přežili. Žádný výcvik není
k zahození, každá zkušenost se Vám hodí.
	
  

,,Kdybych měl vojenskou školu srovnat
s civilní školou, je to velký rozdíl.“
	
   Co se týče rozvrhu ve škole, máme navíc
předměty Vojenské výzbroje, Deskriptivní
geometrie a Průmyslové výtvarnictví.	
  
Po dokončení vojenské školy bych chtěl
jít na Univerzitu obrany v Brně, obor vojenské
lékařství. Pokud by se někdo chtěl na něco
zeptat,
stačí
mi
napsat
na
email
bystricky82@gmail.com.
Přeji mnoho studijních úspěchů!
TOMÁŠ BYSTŘICKÝ
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Rozhovor s…
RNDr. Jitkou Jiráskovou

Paní učitelka Jirásková se stala novou koordinátorkou
studentského parlamentu, proto jsme se rozhodli udělat v tomto
čísle rozhovor právě s ní.
	
  
	
  

Jak dlouho učíte na naší škole?

Jste
novou
koordinátorkou
studentského parlamentu. Co pro vás
tahle funkce znamená? Jste ráda, že
můžete
být
součástí
školního
parlamentu?

Už od roku 1988.

Jaký předmět jste jako studentka
mívala nejraději a jaký nejméně?
Díky tatínkovi a bratrovi, kteří jsou technicky
zaměření, a tak mi mohli mnoho problémů
vysvětlit a také díky mým učitelům, mi byly
vždy bližší přírodovědné předměty a
matematika. A vůbec mě nebavil předmět
šití. Učili jsme se háčkovat, plést, šít na stroji
a podobné činnosti. Tady mi zase pomáhala
maminka – hodně z toho udělala za mě.

Jsem se studenty ráda, mají jiné myšlení
než my dospělí. A pracovat s takovým
parlamentem, jaký máme, je radost. Jste
výborní.

Co říkáte na letošní ples?
Moc se povedl. Byla jsem na plese po
dlouhé době a to i díky vám. Úžasná
výzdoba, předtančení, atmosféra, hudba,
no zkrátka všechno. Děkuji.

Jaká jste podle Vás bývala studentka?
Byla jsem vždy velmi ctižádostivá, ráda jsem
byla chválená. Učila jsem se hodně. Ale
nemyslím si, že to bylo dobře. Všeho
s mírou.

Co ráda děláte ve volném čase?
Ráda si čtu. A taky poslouchám
rozhovory se zajímavými lidmi nebo se
dívám na televizi.

Podváděla jste někdy při testech?
Jak i teď říkám – tonoucí se stébla chytá.

Co pro vás
znamená?

Vidíte nějaký rozdíl mezi studenty
dnešními a těmi dřívějšími? Byli horší,
nebo spíše lepší?

Hodně pro mě samozřejmě znamená
rodina. A pak je škola. Jsem ráda se
studenty i kolegy. Vím, že jsou ochotni mi
v případě potřeby pomoci, že se na ně
mohu spolehnout. A to je dnes možná
vzácné. Děkuji jim za to.

Byli jiní. Byli pokornější, více sebekritičtí,
méně kritičtí, tolerantnější. Dali se snáze
vést. Je to dáno společností.

osobně

naše

	
  
	
  

Jak i teď říkám – tonoucí se stébla chytá.
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škola

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

Quid uos?

	
  
	
  
	
  
	
  

Čím jezdíš?
Na
letošním
autosalonu
v Ženevě
bylo
představeno velké množství novinek, jako jsou
Bentley EXP 10 Speed 6, Aston Martin Vantage
GT3, Audi R8 e-tron, poslední vyrobený kus
Bugatti z řady Veyron či McLaren P1 GTR. Nejvíce
mě však oslovil model od švédské automobilky
Koenigsegg,
která
na
výstavišti
Palexpo
představila hybridní (s pohonem benzínovým i
elektrickým) supersport s názvem Regera.
Už jen název (šv. vládnout), vypovídá o
jeho charakteru. A pak co se vzhledu týče, myslím,
že konstruktéři a designéři sice nepředčili tvarů a
ladnosti předchozího modelu Koenigsegg Agera,
ale i tak odvedli pěknou práci.
Samotný přeplňovaný pětilitrový osmiválec

dokáže vyprodukovat až 1100 koňských sil.
K výkonu neuvěřitelných 1500 koňských sil mu
pomáhají tři elektromotory. Díky této síle a
točivému momentu 2000 Nm, je Regera
schopna zrychlit z 0 na 400 km/h pod 20
sekund. Pro srovnání např. jedno z automobilů
„svaté trojice“, Ferrari LaFerrari, potřebuje ke
zrychlení z 0 na 300 km/h 15 sekund.
Automobil váží v suchém stavu (tzn. bez
tekutin a řidiče) pouhých 1 420 kg. Je to
zásluha karbonu, který se nachází všude, jak
v konstrukci, tak i v kolech na volantu nebo
sedadlech.
Dá se říct, že mluvíme o nejrychlejším
sériově vyráběném automobilu všech dob.

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Bentley EXP 10 Speed 6

Koenigsegg Regera
	
  

	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
Věděli jste že…
Zakladatelem je třiačtyřicetiletý
Christian von Konigsegg. Jeho inovativní
myšlení vedlo ke vzniku supersportů jako
CCX a Agera. A nejen to. Dále se podílí na
vývoji budoucí technologie a to například
skrz pneumatické ovládání ventilů.
Zní to velice odborně, ale myšlenka
tohoto systému je velice jednoduchá.
Spalovací motor “dýchá” pomocí otevírání
zdvihu pro různé otáčky.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Aston Martin Vantage GT3
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McLaren P1 GTR
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Co kdybychom každý ventil ovládali
samostatně? A navíc elektronicky? Bingo!
Pneumatické ovládání ventilů je tedy
systém, kde je každý ventil ovládaný
samostatně elektronicky za pomocí
stlačeného vzduchu. Ten pak dovoluje
motoru pracovat v různých režimech, a
přitom v ideálním nastavení.
ERIKA FLAJŠINGEROVÁ 6.C

Sony připomene
legendární hry

	
  
	
  

Amazon vytvořil výzvu
Amazon sice již používá roboty, kteří pomáhají s
nakládáním ve skladech, ovšem nejsou
dostatečně rychlí na tolik, aby nahradili člověka.
Proto se tento „internetový obr“
rozhodl vyhlásit soutěž o vytvoření nejlepšího
autonomního robota, který dokáže vzít produkt
z regálu a bez problému jej zabalit do krabice.
Robot musí být schopný přemístit objekt téměř
jakéhokoliv tvaru a navíc musí bezchybně
ovládat manipulaci s křehkými předměty.
Hlavní cenou je částka 25,000$ (625 000
Kč) a samozřejmě veliká prestiž. Amazon se tak
posune o krok blíže k plně automatickým
skladům.

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
Před třemi dny vydal Sony na svém
youtubovém kanálu trailer ke svému novému
letnímu filmu – Pixels.
Pixels je akční film, ve kterém na naši
planetu Země zaútočí mimozemšťané a jako
zbraň pro vymýcení lidstva si vyberou pixely,
lépe řečeno postavy ze starých her, z
dob pixelů. A tím jsou postavy jako Pacmen,
Donkey Kong nebo Space Invaders.
Příběh začíná v roce 1982, když NASA
vyslala do vesmíru schránku, ve které byla
shrnuta celá naše pozemská kultura a náš
život. Měla to být zpráva míru, bohužel byla
špatně pochopena. Na Zemi zaútočili
mimozemšťané s jejich pixelovou armádou.
Nyní je na hlavních hrdinech, aby zachránili
Zemi před apokalypsou.
Film je založený na videu stejného
názvu vydaného v roce 2010. Ve filmu budou
hrát
známí
herci
jako Adam
Sandler
nebo Kevin James.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

DENIS HOMOLÍK 4.C
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