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Období pálení svíček a popíjení horkých čajů se 
pomalu blíží. Slunce je schované za mraky, zatímco 
nám studený vítr fouká každé ráno do obličeje. 
Nepamatuju si rok, kdy bych na začátku října 
vytahovala zimní kabát. Už teď si představuji samu 
sebe v lednu s několika vrstvami teplých svetrů. A 
co teprve vstávání, když je každé ráno větší a větší 
tma! O tom raději ani nemluvit. 
I tak mám ale podzim ráda. Není nad to zachumlat 
se do teplé deky s knížkou v ruce, pustit si nějaký 
film anebo se jen tak povalovat. Kéž by to tak mohlo 
fungovat každý den! 
Pojďme se ale společně vrátit ještě do doby letních 
prázdnin. V tomto čísle si můžete přečíst, jaká 
zajímavá místa navštívili naši studenti a co všechno 
se jim přihodilo. Třeba naleznete inspiraci k tomu, 
kam se vydat příští rok. New York? Barcelona? 
Amsterdam? 
Nechybí samozřejmě ani recenze, rozhovor, 
sportovní rubrika…zkrátka před sebou držíte 
Salamandr, jak má být! J 
I když už několik měsíců výuky uběhlo, přeji vám 
krásný školní rok, spoustu úspěchů a těším se na vás 
u dalšího (už vánočního) čísla! 
 
     TEREZA VACULÍKOVÁ 7. C 
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ŠKOLA NA CESTÁCH 
Přestože školní rok teprve začal, stihlo na naší škole 
proběhnout spoustu různých akcí. Především o výjezdy 
do zahraničí nebyla nouze. O tom nejzajímavějším 
bychom vás rádi informovali v našem článku. 
	  
Úplně první letošní exkurzí byl čtyřdenní výlet 4.A do Prahy. A jak probíhal? 
 
Praha, naše hlavní město, je bohatá na památky a plná krásných míst se zajímavou historií. O 
tom jsme se mohli přesvědčit i my, studenti 4. A, při 4 denní exkurzi. Měli jsme velké štěstí, 
jelikož jsme bydleli v samém centru Prahy, hned u Lorety. Jeden večer jsme věnovali i kulturnímu 
vzdělání - navštívili jsme Stavovské divadlo, kde se o zábavu postarali např. Václav Postránecký, 
Taťana Medvecká či Radúz Mácha. S Paní učitelkou Křížovou jsme oslavili i její narozeniny a to 
tím, že jsme všichni společně šli na mši svatou. Máme plno zážitků, které nám už nikdo nevezme 
a jsme rádi, že jsme takový výlet mohli absolvovat.          DAN MRKVICA 4.A 
	  

První týdny školního roku si zpříjemnili také studenti, kteří se zúčastnili poznávacího zájezdu do 
francouzské Provence a Monaka. A co se účastníkům na jižní Francii líbilo nejvíc? 
 
Na Francii se mi nejvíc líbilo to, že jsem ji vůbec mohla poznat. Nebo aspoň její část - 
Provence. Tato oblast je známá především rozkvetlými lány levandulí, které jsme bohužel 
neviděli, protože byly již odkvetlé. Poznali jsme mnoho krásných míst a měst. V Saint-Tropez a 
Antibes nám ale bohužel foukal silný vítr, který nám znepříjemnil výlet a zkazil všechna selfie. 
Také jsme nemohli vidět slavnou četnickou stanici, která se z důvodu rekonstrukce schovávala 
pod lešením. V Nice se nám počasí vydařilo. Do moře jsme sice nevlezli, ale aspoň jsme si užili 
jeho azurovou barvu z pláže. Dále mě hodně zaujala výroba parfémů, o které jsem se 
dozvěděla v parfumerii Galimard ve městě Grasse. Dozvěděli jsme se, jak probíhá celý proces 
přípravy parfému, nebo že se  parfumérovi říká "nos". V Monaku se mi líbil Knížecí palác, kde 
jsme si díky audio prohlídce mohli procvičit angličtinu, francouzštinu nebo němčinu, a 
Oceánografické muzeum, kde jsme si mohli pohladit malé žraloky. V Monte Carlu jsme viděli 
slavné Casino, závodní dráhu Formule 1, nebo hotel, kde se natáčel film Monte Carlo se 
Selenou Gomez. I přesto, že jsem se vždy toužila podívat do Paříže, jsem ráda, že jsem dostala 
možnost poznat Provence, plnou krásných míst a doufám, že se tam také někdy podíváte. 
                LUCIE RŮŽIČKOVÁ 5.C  
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Dalším zájezdem letošního roku byl výlet do Toskánska, který proběhl v rámci projektu Do světa 
2015! Okouzlující atmosféru jednoho z nejkrásnějších regionů Itálie si mohli studenti užívat v týdnu 
na přelomu září a října… 
Po 12 ti hodinové cestě kolem rakouských Alp jsme se probudili do nádherné krajiny plné 
vinic, pinií a olivovníků. První zastávkou bylo město Lucca. Následovala návštěva města Pisa, 
„náměstí zázraků“, baptisterium i šikmá věž, která je pro Toskánsko více než typická. 
Úterý jsme strávili u Tyrhénského moře ve městě Cécina. Koho nelákalo průzračné moře, ani 
kamenitá pláž, mohl čas využít k prohlídce města.  
Středeční den jsme věnovali historickému centru města San Gimignano a Volterra. Samotný 
zážitek z krásného prostředí ještě umocnil výborný oběd v podobě lasagní nebo pizzy.  
Čtvrtek patřil úzkým uličkám města Siena, kde jsme viděli například gotický palác Tolonei nebo 
dům sv. Kateřiny. 
V pátek jsme byli velmi mile přivítání i pohoštěni v naší partnerské škole ve městě Colle di Val 
d’Elsa, kde jsme prezentovali naše město Hustopeče, školu, nebo vesnice kde žijeme. Také 
jsme se stali součástí hodiny hudební výchovy a navzájem si představili naši oblíbenou hudbu. 
Třešničkou na dortu našeho italského výletu byla jistě „kolébka renesance“ - Florencie. 
Významná místa jako Most zlatníků, katedrála Santa Maria del Fiore Piazza bohatě zdobená 
bílým, zeleným a růžovým mramorem, nebo vyhlídka, která poskytla rozhled na celou Florencii 
i hory v pozadí, jistě každého ohromily.  
Věřím, že kromě suvenýrů jsme si dovezli převážně nádherné vzpomínky a nová přátelství 
z partnerské školy.                NIKOL ŘAČÁKOVÁ 6.C 
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	   	  LONI LONDÝN, LETOS 

BARCELONA… Paní učitelka Komoňová pro nás připravila další 
krásný projekt, tentokrát se naše taneční skupina 
vypravila do Španělska. Tohoto pobytu se zúčastnilo 
celkem 14 žáků našeho Gymnázia a p. uč. 
Chrastilová. 
	  
Stejně jako v České republice jsme měli tu čest učit se od 
profesionálů a to nejen z Londýna, ale také z Bruselu, 
Osla a samozřejmě Barcelony. Již potřetí jsme se potkali 
s našimi přáteli z londýnského Studia68, kteří byli loni 
tančit i v naší škole. Všichni jsme se navzájem inspirovali a 
motivovali se, abychom na sobě dál a hlavně intenzivněji 
pracovali. Také jsme věděli, že krom tanečních zkušeností 
se dozvíme něco o španělské kultuře, poznáme Barcelonu 
a především najdeme nové kamarády po celé Evropě.  
	  Každý den se v Quality dance 

studiu konal dvouhodinový 
workshop pod vedením jiné země, 
takže jsme mohli porovnat, jak se 
kde tančí a jaké jsou rozdíly. Každá 
skupina se zaměřila na něco jiného, 
každá skupina přišla s něčím jiným a 
zajímavým, proto byl každý náš 
trénink velmi obohacující. Asi 
nedokážu říct, který workshop byl 
nejlepší. Všechny měly totiž 
nádhernou atmosféru a protože se 
samozřejmě všude tančí trochu 
jinak, tak mi každý něco dal! Nejen, 
že jsme společně tančili, také jsme 
spolu trávili většinu volného času, ať 
už jsme šli na pláž, procházeli se po 
krásných ulicích Barcelony, nebo 
spolu prostě jen seděli v klubovně 
na hostelu a povídali si. Barcelona 
mě opravdu zaujala a rozhodně 
patří mezi místa, která bych chtěla 
navštívit znovu. 
I když se nám těžce loučilo, protože 
jsme si všichni skvěle rozuměli, 
domů jsme odlétali nadmíru 
spokojení a naplnění, se spoustou 
nových zkušeností a zážitků.  
    ELIŠKA VRBOVÁ 3.A 
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TŘI TÝDNY V 
BETONOVÉ DŽUNGLI 

Byla to asi neuvěřitelná souhra náhod a rozmanitého vlivu, 
co z The City vytvořilo tepající betonovou džungli. Velké 
jablko působí jako skládanka. Jakoby si nějaká všemohoucí 
síla vypůjčila tuhle kousek Asie, tadyhle kousek Evropy a 
vytvořila si na dvorku svůj vlastní malý svět. Toužíte-li tedy 
po cestě kolem zeměkoule a nemáte času nazbyt, jste 
v tomto kosmopolitním městě na správném místě. Vítejte 
v New Yorku! 
 

	  

Bylo 28.června časně ráno a já jsem spolu se svou 
sestřenicí vyčkávala na Letišti Václava Havla. Čekala nás 
už pátá společná cesta a po loňském Los Angeles byla 
naše očekávání chtě nechtě vysoká. Delegátka se jevila 
v pohodě, v partičce našich vrstevníků, kteří cestovali 
společně s námi, jsme dokonce poznaly kamarádku 
z jednoho z předešlých zájezdů. Odbavení proběhlo 
bez problémů a tak stačilo zamávat uslzeným rodičům a 
mohly jsme se vydat na dlouhou cestu s jasným cílem – 
tři týdny na Fordhamské univerzitě v The New York City. 
	  

Zuma Education, jejíž jazykový kurz 
jsme si prostřednictvím Student 
Agency vybrali, se letos usídlila 
v kampusu Rose Hill Fordhamské 
univerzity. Škola, která je považována 
za jednu z nejlepších newyorských 
univerzit, svoji činnost započala již 
v roce 1841 a podle toho vypadá i 
samotný rozlehlý areál. Ten působí 
jako jeden velký park s množstvím 
okázalých budov v anglickém stylu, 
které dokáží pojmout více než 5 tisíc 
studentů. Ti za akademický rok 
zaplatí neuvěřitelných 62 000 dolarů. 
Není tedy divu, že už procházka 
samotným kampusem, který se 
trochu jako pěst na oko rozpíná 
uprostřed Bronxu přímo mezi The 
Bronx Zoo a Botanickými zahradami, 
je sama o sobě zážitkem. Po příjezdu 
naši skupinu přivítala partička 
sympatických mladých lidí, kteří se 
nám představili jako naši budoucí 
	  

activity leadeři. Jednalo se převážně o studenty 
Manhattan College, kteří si touto činností v létě 
přivydělávají. Asi i díky malým věkovým rozdílům mezi 
námi jsme si se všemi dobře rozuměli a s některými 
jsme dodnes v kontaktu. Další den nás čekaly 
rozřazovací testy, podle kterých jsme byli umístěni do 
tříd různých úrovní a náš pobyt mohl začít. 
	   6	  



	   	   Dny vypadly přibližně takto: 
Americká snídaně v neomezeném 
množství - ať už den začínáte 
miskou cereálií, ovesnou kaší 
nebo vajíčky, párky a lívanci, na 
své byste si tu dozajista přišli. 
Zkusit můžete třeba všechno. 
Věřte, že snídaně o třech chodech 
má něco do sebe (vzhledem 
k množství snězeného jídla se 
musím poplácat po zádech za 
ranní běhy okolo kampusu).  
Spokojení a s nacpanými žaludky 
jsme se odbelhali na vyučování.	  

Abych byla objektivní, tady se spokojenost jednotlivých studentů trochu rozchází. Výuka mé 
skupiny se skládala z psaní denního blogu, rozhovorů, probírání z učebnice, ale i procházek do 
okolí nebo natáčení dokumentu. Já si tedy nemůžu ani v nejmenším stěžovat, protože škola 
víceméně splnila má očekávání. Studenti zejména z nižších skupin však měli nemalé výhrady jak 
k přístupu učitelů, tak i k obsahu výuky. Se svými zkušenostmi z předešlých let to musím shrnout 
tak, že k dosažení 100% spokojenosti potřebujete i notnou dávku štěstí. Po škole jsme pokračovali 
obědem a pak začínalo to, kvůli čemu jsme (ano, musím celé skupině hrábnout do svědomí) přece 
jen přijeli. Cesta metrem směr Downtown do samotného srdce Velkého jablka! 
	  
Je asi nemožné říct, co se mi líbilo víc. Muzea 
MET a MoMa plná uhrančivého umění, nebo 
dech beroucí výhledy z Empire State Building a 
The Top of The Rock? Přelidněné pulzující Times 
Square, nebo jen pár kroků vzdálený Bryant Park 
vybízející k odpočinku a přečtení jedné z knih, 
které Metropolitní knihovna volně nabízí ke čtení 
návštěvníkům parku? Plavba lodí kolem Sochy 
svobody nebo dlouhé procházky ulicemi? Divoký 
Manhattan nebo klidný a čistý Brooklyn? Pátá 
Avenue nebo ulice Bronxu? To všechno mělo své 
kouzlo. Pokud však mám vyzdvihnout své 
favority, je to určitě 1) MET, aneb Metropolitní 
muzeum, které má ve svých sbírkách umění již z 
dob starobylých Řeků a Májů až po nejnovější 
umělecké výstřelky. Naleznete zde vše přes 
evropské klasiky, exponáty z Asie, až po celé 
pokoje v barokním a klasicistním stylu, které sem 
byly převezeny ze starého kontinentu. Šikovní 
Američané je dokonce nainstalovali tak, že máte 
při procházení pocit, jakoby jste se ocitli 
v Schönbrunnu nebo ve Versailles. 
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	  2) Čtvrť Chelsea plná stylových nezávislých 
butiků, kaváren, restaurací a expozic 
moderního umění, nad kterou se pne 
fascinující High Line Park, vytvořený na bývalé 
dráze metra. 3) MoMa, muzeum s podivným 
názvem, které se může pochlubit kousky od 
umělců jako jsou Gaudí, Picasso nebo Warhol 
(a dokonce i můj oblíbený Edward Hopper!) 4) 
Stadion Yankees, kde při baseballových 
zápasech vládne nezapomenutelná atmosféra 
a v neposlední řadě 5) The Top of The Rock, 
což je vyhlídka na vrcholku Rockefellerova 
centra, jenž nabízí snad ještě lepší výhled než 
ikonický Empire State.  
Nakonec bych ještě ráda zmínila Muzeum 
přírodní historie, které jistě znáte z filmů Noc 
v muzeu (ano, ty obří dinosauří kostry tam 
opravdu jsou), Intrepid Museum s expozicí 
válečných letounů a vesmírných expedic 
v prostorách opravdové letadlové lodi, která 
byla hojně využívaná během studené války, 
Čínská a Italská čtvrť (v čínské to fakt dost 
hrozně smrdí, ale i tak to stojí za to) a 
samozřejmě neuvěřitelný Central Park nebo 
Soho, které je jako stvořené pro nákupy.  
 

Co mě naopak zklamalo, bylo představení 
v jednom z Broadwayských divadel. Připlatili 
jsme si nezanedbatelných šedesát dolarů a celí 
jsme se vystrojili, jen abychom viděli turisty 
v šortkách a kšiltovkách za libozvučného 
doprovodu šustění pytlíků od bonbónů, které 
se před představením v sále běžně prodávají. 
Když se ještě vedle mě sedící dáma vytasila 
s kelímkem a začala srkat limonádu brčkem, 
v duchu jsem děkovala českým divadlům za to, 
jakou si drží úroveň. 
O víkendech jsme absolvovali také celodenní 
výlety, v rámci kterých jsme dvakrát dokonce 
vyjeli do státu New Jersey – nejprve do outletů, 
které jsou pro nákupní maniaky naprostým 
rájem a podruhé do Six Flags, což je zábavní 
park plný horských drah a jiných atrakcí, kterým 
třeba slavný vídeňský Prater nesahá ani po 
kotníky.  
  

Připlatili jsme si šedesát dolarů, jen abychom 
viděli turisty v šortkách a kšiltovkách za 
libozvučného doprovodu šustění pytlíků od 
bonbónů... 
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Na celý článek by jistojistě vydalo pojednání 
o americkém jídle, oslavný zpěv by to však 
nebyl. Možnosti jsou nekonečné a na každém 
rohu vás čekají nějaká lákadla – od pouličních 
stánků s halal jídlem (muslimský kebab a 
falafel), přes americké fastfoody, příjemné 
kavárničky až po luxusní restaurace. Ale řeknu 
vám, všechno je to drahé. I když jsem 
nejrůznějším dobrotám zdárně odolávala, jen 
za pití, kávu a žvýkačky jsem utratila značnou 
část kapesného. Ptáte se tedy proč je 
v Americe takovým problémem nadváha, 
když je jídlo drahé? Právě proto. Pokud stojíte 
o zdravou a kvalitní stravu s množstvím ovoce 
a zeleniny, musíte se pořádně plácnout přes 
kapsu, zatímco fastfood seženete za zlomek 
ceny. Pro srovnání – malá krabička krájeného 
melounu vás přijde na šest dolarů, ale menu 
tvořené burgerem, hranolky a plechovkou 
sladké limonády koupíte za tři. V zemi, kde 
mnoho lidí žije pod hranicí chudoby a jedno 
ze 40 dětí je bez domova, z toho vyplývá 
jasná rovnice. Mnoho Američanů si zdravé 
jídlo prostě nemůže dovolit. A jak nám 
odpověděla jedna žena při rozhovoru pro náš 
„dokument“: Ano, dala bych přednost 
zdravému jídlu, ale fastfood je dostupný a 
chutná dobře, takže u něj zůstanu. 
V podobném duchu se bohužel neslo i jídlo 
v naší školní jídelně. Skvělé snídaně 
následovalo zklamání v podobě monotónních 
obědů a naprosto totožných večeří. Pizza, 
burgery, hranolky a burrita sice nechutnají 
špatně (a valná většina studentů ze začátku 
opravdu jen chrochtala blahem), ale po pár 
dnech už každému začnou lézt krkem. O 
okurky a rajčata jsme většinou sváděli boj a 
salátové mísy zely prázdnotou jen pár minut 
po otevření jídelny. Večeře v restauracích jako 
je Hard Rock Café nebo Planet Hollywood a 
další, které jsme měli dvakrát týdně 
zaplacené, už nám pak ani nebyly vzácné, 
protože nás vždy čekala obdobná nabídka – 
burger, sandwich, pizza a když jsme měli 
štěstí, tak těstoviny s rajčatovou omáčkou. 
Musím však přiznat, že krevety v Bubba Gump 
byly fakt pecka.  
	  

Celkově jsem si z New Yorku odvezla obrovské 
množství zážitků, skvělých vzpomínek, nových 
poznatků a (doufám) i znalostí, co se angličtiny 
týče. Poznala jsem spoustu úžasných lidí, na které 
jen tak nezapomenu a v naší skupině jsem si 
dokonce našla přátele a s některými jsme se 
během prázdnin už i stihla znova setkat. Nedá se 
slovy vyjádřit, jak moc jsem vděčná za to, že jsem 
tuhle cestu mohla absolvovat a kdybych mohla, 
klidně bych ji o nějaký ten týden prodloužila. 
Nebo i o měsíc.  
Jazykové kurzy bohužel nejsou levná záležitost, 
ale musím říct, že vážně stojí za to. A tak pokud 
máte možnost, určitě neváhejte a jeďte. 
Nebudete litovat!           KLÁRA MENŠÍKOVÁ 7.C 
	  9	  



	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

KAM SI JÍT ZACVIČIT? 
  Dnešním tipem v naší sportovní rubrice bude 
Alpinning. Jedná se o cvičení, při kterém 
vykonáváte zcela přirozený pohyb – chůzi. Vaše 
tělo se tedy samovolně „zahřívá“ a vy se tak 
můžete lépe koncentrovat na provedení 
některých dílčích cviků. Alpinning zlepšuje 
aerobní kapacitu, která mimo jiné pomáhá 
stabilizovat tělo a zlepšuje také jeho 
kardiovaskulární systém. 
  Hodinovým cvičením Vás provázejí zkušení 
lektoři, na jejichž hodiny se můžete individuálně 
přihlásit v sekci „REZERVACE“  na 
www.alpinninghustopece.cz . 
Hodiny alpinningu se konají v „Domě služeb“ 
naproti České Spořitelny. Cena jedné hodiny 
činí pro studenty 80kč a pro dospělé 90kč. 
Koupí permanentky se cena zvýhodňuje, 
přičemž minimální vklad činí 1000kč.   
         VALERIE KAPKOVÁ 8.C 
 

HOKEJOVÍ VETERÁNI OPĚT 
V AKCI Jste-li příznivci hokeje, určitě vás zaujme tato zpráva. V Moskvě 

totiž byla založena mezinárodní hokejová liga veteránů. 
	  
Zástupci 6 zemí, a to konkrétně České republiky, Ruska, Slovenska, Švédska, Finska a 
Německa, sepsali smlouvu o vytvoření nové hokejové soutěže, určené pro hokejové legendy 
nad 45 let. Tato myšlenka se údajně zrodila již před 3 lety v hlavě Vjačeslava Fetisova během 
40. výročí série zápasů sovětských a kanadských hokejistů a byla podpořena René Faselem, 
šéfem IIHF, na letošním mistrovství světa v Praze. 
	  

V úvodních zápasech turnaje se střetnou 
Česká republika se Slovenskem, Finsko se 
Švédskem a Německo s Ruskem. Vítězové 
postoupí přímo do semifinále, kde je doplní 
nejlepší tým z poražených. Finálový turnaj 
poté bude zahrnovat dvě semifinálová 
utkání, souboj o bronz a finálový zápas, po 
kterém na vítěze čeká putovní pohár.  
Podle agentury Interfax, jež tuto zprávu 
zveřejnila, by se soutěže měly zúčastnit 
legendy, jako jsou Alexandr Jakušev, 
Nicklas Lidström, Jari Kurri, Peter Šťastný, 
Dominik Hašek nebo Vladimír Růžička. 
V budoucnu se také očekává účast Kanady 
či USA.       ADÉLA HURTOVÁ 7.C 
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Atletická skupina  
TJ Lokomotiva Břeclav - část II. 
	  Ahoj, máme tady další vydání Salamandru a s ním i další info 

o naší atletické skupině.  
Nejproduktivnější období roku – prázdniny – je úspěšně za 
námi. Tréninků, stejně tak jako nových zážitků a zkušeností 
bylo opravdu hodně – za zmínku stojí třeba víceboje 
v jihočeském Pacově, kde obsadil Dominik Káňa 2. místo ve 
své kategorii, které ho vyšvihlo na celkově 12. místo 
v republice. 
Jak už jsem ale psal, prázdniny jsou pryč. To znamená, že je 
před námi podzimní, popř. zimní příprava. Tato příprava na 
halovou sezonu je hodně odlišná od té na letní závody. Je to 
dáno tím, že je horší počasí, je brzo tma atd.  
 

Tréninky v tomto období jsou tzv. objemové. To 
znamená, že se člověk snaží nabrat co největší  
objemy. Takže když se jedná o člověka, který posiluje, 
bude jeho cílem nabrat svalovou hmotu. My atleti 
zase chceme co nejvíc naběhat a zesílit – takže velká 
část absolvovaných tréninků jsou dlouhé výběhy a 
objemové posilování v tělocvičně.  
Mně osobně toto období nevadí, ba ho mám dokonce 
radši než letní přípravu. Mám totiž rád ten chladný 
zimní vzduch, kdy se člověku sice kouří od pusy, ale za 
to se může krásně rozdýchat právě třeba na dlouhé 
výběhy v lese, kdy je správné dýchání základem 
úspěchu.  
 Opačný názor na zimní přípravu zastává můj parťák Dominik, který pro maximální výkon vyžaduje 

teplé počasí, kdy si člověk vystačí s tričkem a kraťasy. 
 Zimní příprava je velmi důležitou součástí roku a nevyplácí se ji podceňovat. Doufám proto, že ji 
nezanedbáte a budeme se tak moci v dalším čísle věnovat tomu, jak natrénované objemy co 
nejlépe zužitkovat.           DAVID POLÁČEK 3.A 
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	   	  NÁRODNÍ DIVADLO 

BRNO 
Letošní sezóna Národního divadla v Brně 
byla zahájena 2. září 2015 koncertem 
před Janáčkovým divadlem. Tento rok 
bude uvedeno celkem 16 premiér. 
V repertoáru Mahenovy činohry a baletu 
se objeví například: Veroničin pokoj, 
Saturnin, Petrolejové lampy, Don Juan a 
Petite Mort. Na poli opery bude nově 
představena: Její pastorkyňa od Leoše 
Janáčka nebo Hubička od Bedřicha 
Smetany.   
Jako studenti máte na většinu her 
uplatitelnou slevu 50%. Více informací o 
cenách a také celý program na letošní 
sezónu naleznete na stránkách: 
http://www.ndbrno.cz/  
      BLANKA MACHOVÁ 7.C 
	  

CAFÉ/BAR MORGAL 
Ráda bych všem doporučila příjemnou galerijní 
kavárnu, na kterou jsem před prázdninami narazila. 
Leží v centru Brna, konkrétně na Moravském 
náměstí. Interiér určitě zaujme barokní freskou, 
která byla objevena při restaurování a nyní je 
zakomponována do celkového designu. Kavárna 
nabízí především velký výběr různých nápojů 
(z kterých bych vyzdvihla výborné domácí 
limonády), ale také hlavní jídla, či dezerty. 
V prostorech Morgalu a na jeho nádvoří se konají 
nejrůznější akce, jako například divadla, koncerty, 
vernisáže i módní přehlídky. Personál je velmi 
ochotný, panuje zde opravdu vřelá, rodinná 
atmosféra. Pokud chcete o kavárně zjistit více, 
navštivte stránky: www.morgal.cz 
            ANETA TOMŠÍKOVÁ 7.C 
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JÓGA 
CVIČENÍ PRO TĚLO I DUŠI 
Před několika měsíci bych nevěřila, jak mě jóga 
chytne a postará se o to, aby se moje tělo dalo 
postupně „do kupy“, pročistilo se, srovnalo a začalo 
si vážit samo sebe. 

	   Když jsem s tímto cvičení začínala, 
hloupě jsem si myslela, že na to, abyste jógu 
mohli dělat, musíte být pružní, umět dělat 
šňůry, rozštěpy, stojky, ale postupně jsem 
zjistila, že na józe je možná nejlepší právě to, 
že ji může cvičit úplně kdokoli. 

Samozřejmě, že ne všechny bude bavit. 
Jedná se sice o pomalejší cvičení (u kterého 
se ovšem můžete i pořádně zapotit), ale nic 
vám nebrání v tom zkusit to. Nemusíte cvičit 
každý den. Ať už třeba jednou do týdne, do 
měsíce, či klidně do půl roku, jóga vás naučí 
relaxovat. A kdo by nechtěl hodit věci, které 
ho momentálně vyvádí z míry, na chvíli za 
hlavu? 

 

Všechno je individuální, dělejte to, u čeho 
se budete cítit dobře 

V józe existují hromady a hromady 
různých pozic. Později ale zjistíte, že většina 
pochází z těch základních, které zvládne 
téměř každý. Pokud se tedy v různých cvičení 
objeví něco, co mě najednou bolí, nedokážu 
se do pozice dostat, špatně se mi při ní 
dýchá, zůstávám v té základní. Anebo ji klidně 
něčím podobným nahradím. A příště zkouším 
znova. Pokroky se po nějakém čase 
projevovat začnou, je ovšem nutná trpělivost. 

Dýchejte… 

Zmiňovala jsem už vůbec, že jedna 
z nejdůležitějších věcí na józe je právě dech? 
Existují různá dechová cvičení, která vám 
rozevřou plíce, břicho a pomohou vám dech 
prohloubit. Když jednotlivé pozice poté 
správně zkoordinujete se svým dechem, 
budete se v nich cítit mnohem příjemněji, než 
kdybyste u nich dýchali nepravidelně. A i ze 
samotného cvičení budete mít lepší pocit. 

Kam si jít zacvičit? 

Já začínala doma podle videí na 
Youtube, kterých je opravdu spousta. 
Nejlepší na domácím cvičení je, že si můžete 
vybrat, jaký druh jógy nebo pozice chcete 
procvičit. 

V Hustopečích ovšem existuje několik 
kurzů. Já od začátku září navštěvuji hodiny 
jógy na Pavučině, které vede Aneta 
Pavliňáková. http://www.anetapavlinakova.cz/  

           TEREZA VACULÍKOVÁ 7.C 
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	   	  VAŘÍME  MIKROVLNKOU: 

Míchaná vajíčka Kolikrát jste už měli chuť na vajíčka a raději jste si 
namazali chleba, protože se vám nechtělo trávit čas 
smažením a následným umýváním pánve? V dnešní 
uspěchané době, kdy čas považujeme za drahocennou 
záležitost, je každá ušetřená minuta nezanedbatelná. 
Přinášíme vám tedy novou podrubriku, ve které se 
dozvíte, jak si co nejrychleji uvařit a to navíc s 
minimálním množstvím tuku a ušpiněného nádobí. 

Čas: 1,5 minuty 
 
Potřeby: Hrnek 
    Vidlička 
            Papírová utěrka 
    Mikrovlnka 

Suroviny: 1 celé vejce 
     1 bílek 
     2 plátky šunky 
     špetka soli 
     špetka pepře 
      

         Postup: 
1. Hrneček lehce vymažeme 

máslem (opravdu stačí 
jen na špičku prstu).  

2. Vyklepneme vejce a 
bílek, přidáme sůl, pepř a 
vidličkou prošleháme. 

3. Šunku nakrájíme na 
čtverečky a přimícháme k 
vejcím. 

4. Hrneček překryjeme papírovou utěrkou a vložíme na 30 s na nejvyšší výkon do 
mikrovlnky. Vyjmeme a vidličkou promícháme. 

5. Tento proces opakujeme dokud nejsou vejce hotová. Zpravidla trvá příprava celkově 1,5 
minuty, doba se však může mírně lišit podle typu mikrovlnky. 

6. Před servírováním pomocí vidličky rozkouskujeme. Díky převaze bílků budou vejce skvěle 
nadýchaná.                         KLÁRA MENŠÍKOVÁ 7.C 

	  
ŠMAKOUN KAKAOVOOŘÍŠKOVÝ KRÉM 

Pečujete o své zdraví, dodržujete vhodný jídelníček a i při chuti na 

něco opravdu nezdravého je pro vás Nutella stejně tabu? Objevila 

jsem produkt, který je konzistenčně i chuťově velmi podobný 

výrobkům tohoto typu, ale výživové hodnoty jsou podstatně 

výhodnější, právě díky podílu Šmakouna (vaječný bílek, lněný olej, 

sukralóza, psylium a voda).  

Výrobek (balení 150g)  je dostupný 

například v obchodním řetězci Tesco 

za 43,- , ale seženete ho i v prodejně 

racionální výživy na Dukelském 

náměstí za 42,-.                          

     TAMARA WETTEROVÁ 7.C 

	  

Nutriční hodnoty na 100g: 
 
Energetická hodnota: 225kcal 
 
Bílkoviny:  9 g 
 
Sacharidy  17 g 
 
Tuky:   13 g 
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Nový sport v USA 
Nákupy potravin a procházky po obchodních 
centrech jsou pro Američany skvělými  
příležitostmi, jak udělat něco pro své zdraví. 
Některé obchodní řetězce začaly pro klienty 
tvořit zdravotní programy. 
          Do řad zúčastněných patří ve většině k 
mému překvapení důchodci. Často této formy 
cvičení využívají maminky s kočárky. 
          Autorka knihy Všechno, co potřebujete 
vědět, aby vás hubnutí bavilo Sara Donovan 
tuto techniku obhajuje Hippokratovým 
tvrzením, že procházky jsou nejlepším lékem. 
Ovšem je pravda, že chůze také přispívá ke 
snížení nadváhy, upravuje hodnoty krevního 
tlaku a snižuje riziko infarktu. 
         S kondiční chůzí v obchodech přišli už 
lékaři ze Stockdale v Minnesotě. Poradili 
pacientům po infarktu, aby rekonvalescenční 
cviky prováděli v centrech a vyhnuli se tím 
ledu a sněhu v parcích. 
	  

         Erica Daová, mluvčí obchodního řetězce, 
který zahájil program zdravotní chůze v roce 
1992, uvedla, že do jejich klubu Hvězda patří 
více než 200 lidí, při ročním klubovém poplatku 
15 dolarů, mají možnost nákupu za 
maloobchodní ceny a návštěvy přednášek o 
zdraví a kondici. 
         Partneři klubu, manželé Gilhousenovi, 
jsou přihlášení již 17 let a jsou spokojeni nejen 
kvůli dostatku pohybu ale také z důvodu 
společenských kontaktů se spoustou lidí. 
Procházku začínají v devět hodin ráno a trvá asi 
45-60 minut. 
        Autorka Sara Donovan dodává,  že v 
roce 2001 chtělo jedno obchodní centrum 
zrušit svůj zdravotní program, ale z množství 
negativních reakcí museli program ihned 
obnovit.            (zdroj: Reuters) 
   TAMARA WETTEROVÁ 7.C 

MAVERICK RESCUE 
EURO CUP 

O letních prázdninách jsem měla 
možnost navštívit město Bratrušov, kde se 22. 
srpna každoročně konají závody do vrchu - 
Maverick rescue Euro Cup. Byl to 
nezapomenutelný zážitek. Když si vzpomenu na 
zvuk F-trojek, BMW CSL nebo Mitshubishi 
Lancer Evolution, mám husí kůži ještě teď. 
Opravdoví automobiloví nadšenci mi jistě 
rozumí.  

Jak už z názvu vyplývá, jezdí se 
několikakilometrová trasa nejrůznějšími 
zatáčkami do kopce (čím ostřejší, tím lepší!). 
Jedná se o uzavřenou část běžné komunikace. 
Podstatou těchto závodů není ukázat všem 
nablýskaná a vyšperkovaná luxusní auta, 
přestože se najde pár klenotů s vysokou 
sběratelskou hodnotou, ale umění řídit. Můžete 
mít klidně Porsche 911, ale pokud nedokážete 
včas správně řadit, brzdit, přidávat plyn nebo 
všechno najednou, porazí vás poloprofesionální 
závodník na Stovce.  
	  

Příjemně mě překvapila velká účast jak 
domácích jezdců, tak i z Polska, Rakouska či 
Slovenska. Na startu nechybělo i početné 
zastoupení z řad žen. Michalovi Novickému 
domácí trasa velmi dobře sedla a vybojoval tak 
v nejrychlejší kategorii první místo s vozem 
Reynard 032 F3.  

Jsem velice ráda, že jsem takovou 
parádu plnou burácejících motorů a vůně 
spálené pneumatiky mohla prožít na vlastní 
kůži.             ERIKA FLAJŠINGEROVÁ 7.C 
	  

NOVICKÝ S VOZEM REYNARD 
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	   	  NOVINKA  

nebo převlečená X6? 
Audi má Q7, Porsche Cayenne, BMW X6 a 
Mercedes nehodlá zůstat pozadu. Podobné 
„suv-čkové monstrum“ s označením GLE 450 
AMG 4Matic Coupé představil nedávno.
  
 Už na první pohled je jasné, že to není 
jen tak ledajaký automobil. Mercedes se suv-
čky zabývá už nějaký ten pátek, takže když se 
podíváme pod kapotu, objevíme tam 367 
koní. Motor se pyšní přeplňovaným třílitrovým 
benzínovým šestiválcem s přímým 
vstřikováním, se dvěma turby a pohonem 
všech čtyř kol. Příjemně mě překvapila 
devítistupňová automatická převodovka. I 
když má poháněná všechna čtyři kola, 
mercedes upřednostňuje zadní nápravu 
v poměru 40:60. Co se zrychlení z 0-100 km/h 
týče je to úctyhodných 5,7 sekundy. 
Maximální rychlost je omezena na 250km/h, 
což si myslím, že na takové auto je až příliš.  
Pokud se zaměřím čistě na vzhled 
automobilu, osobně chválím kontrast krásné, 
čisté, ničím nerušené linie a drzé masky, která 
je pro německou značku tak typická. 
Z určitých úhlů pohledu mi však přijde, jako 
bych podobný automobil už viděla. Ten 
zadek, to je ono! 
 

 Mám takový pocit, že pokud překryji na 
kufru odznáček trojcípé hvězdy, neuvidím mezi 
novým GLE a starou X6 od BMW jediný rozdíl. 
Bohužel tento problém dnes není pouze 
Mercedesovou záležitostí. 
Do prodeje přijde během roku 2016. Co se 
hmotnosti a ceny týče, jsou to momentálně 
kontroverzní témata, ale v nejbližší době by měl 
Mercedes i tyto informace upřesnit. Myslím, že 
zájem bude veliký. Kdybych si měla z dnešních 
suv-ček vybrat, volila bych právě GLE 450. Také 
máte ten pocit?      ERIKA FLAJŠINGEROVÁ 7.C 

LEGENDA SAMA 
Na internetu (eBay) se objevil inzerát, že se 
prodává neskutečně vzácné Ferrari Thomassima 
za devět miliónů dolarů (cca 220 miliónů korun). 
Tyto skvosty byly vyrobeny pouze tři. Konstruoval 
je karosář Tom Meade. Jedno z nich bylo 
bohužel zničeno při záplavách ve Florencii roku 
1969, druhé se nachází v muzeu Ferrari 
v Modeně a třetí je právě na prodej. Motor se 
skládá z vidlicového dvanáctiválce z Ferrari 250 
GTO. Je to kus výtečně odvedené práce, takže 
mi nezbývá říct nic jiného, než, že pokud někdo 
máte zájem a náhodou volných 220 miliónů, 
určitě neváhejte!  ERIKA FLAJŠINGEROVÁ 7.C 
	  16	  



	  
	   	  

	  

KNIHA 
Svědkyně ohně 
Svědkyně ohně je detektivní román, který 
přečtete jedním dechem. Patří s dalšími 4 
knihami do série švédské dvojice Keplerových 
(Hypnotizér, Paganiniho smlouva, Svědkyně 
ohně, Písečný muž, Stalker). Kniha má rychlé 
tempo a napínavý příběh, který vtáhne do děje 
a nepustí. Sama jsem knihu přečetla za 
pouhých pár dní, i když je poměrně obsáhlejší 
(500 stran), a to jsem nikdy nebyla fanoušek 
detektivních příběhů. 
Děj započne v Brigittině dvoře, což je zařízení 
pro problémové dívky v pubertě. Brutální 
zavraždění jedné z dívek přitáhne hlavního 
hrdinu knihy, komisaře Joona Linu, který se 
snaží celou záhadu vyřešit. Hon na pachatele 
přináší stále nové a nečekané zvraty a záhady. 
Policie v takových případech využívá i pomoc 
lidí s paranormálními vlastnostmi (spiritistické 
média), nebyl však zaznamenán ani jeden 
případ, kdy by tahle metoda doopravdy 
fungovala. Proto když se Flora Hansová dovolá 
na policejní linku a tvrdí, že viděla ducha 
zavražděné dívky, nikdo ji nevěnuje pozornost. 
Avšak jak se příběh nakonec vyvinul, by mě 
nikdy nenapadlo. 
Příběh vás zavede jak do života mladých 
pubertálních dívek, tak do života samotného 
Joona Liny, který během řešení záhad prožívá i 
vlastní problémové záležitosti s rodinou. 
Zároveň nahlédne do života Flory Hansové a do 
jejího nadpřirozeného duchovního zážitku.  
 

90% 
Databazeknih.cz 

„Máte pocit, jako 
když vás strhne 

proud. Polapí vás a 
sotva můžete dýchat.“ 

Dagens Nyheter 
 

„Maximální tempo. 
Nepodaří se vám 

zabrzdit dřív, než 
dojdete do cíle. 

Skånska Dagbladet 
 

ANNA TUPÁ 7.C 
	  

FILM Šílený Max:  
Zběsilá cesta 

  Šílený Max je australský akční film režiséra 
Georga Millera, který byl uveden do kin 
v květnu tohoto roku.  Za tak krátkou chvíli se 
stal 268. nejoblíbenějším filmem na ČSFD. Není 
divu. Film je zpracován takovým stylem, že 
všechny diváky po většinu filmu nechá 
v neustálém napětí a vyvolá pocity, jako by 
sami byli součástí jejich dobrodružství.  
  Hlavní hrdinou je Max (Tom Hardy), který se 
při vší snaze zachránit si svůj život rozhodne 
vydat se sám na poušť. Na cestě narazí na další 
uprchlíky, kteří se snaží dostat z podmanění 
vůdce Immortana Joea, který tyranizuje 
pevnost, od které prchají.  Immortan Joe je po 
celou dobu pronásleduje a snaží se je dostat 
zpátky za každou cenu. Během cesty se objeví 
spousta zápletek, které nebudete čekat, a to 
vás vtáhne do děje ještě víc. 
  Mě osobně se film velice líbil, a proto ho všem 
doporučuji. Na některé diváky může film 
působit částečně strašidelně a depresivně, ale 
to podle mého názoru k tomu patří. 
 
   Zajímavost: 

• Na filmu se podílelo na tři sta kaskadérů. 
• Stál 150 milionů dolarů. 

 
ALŽBĚTA TUPÁ 7.C 

 

82% 
ČSFD 
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FILM  
La Cara oculta 

La Cara oculta je mysteriózním dramatem a thrillerem z roku 2011 
od režiséra Andréa Baize. 
Příběh pojednává o španělském dirigentovi Adrianovi, který se kvůli 
práci odstěhuje se svojí přítelkyní Belen do Bogoty, kde se nastěhují 
do obrovského domu vystavěného za druhé světové války. Belen jej 
zakrátko kvůli flirtování s houslistkou ze sboru opustí a on hledá 
způsoby, jak se se ztrátou své milované vyrovnat. Nejdříve utápí 
svůj smutek v alkoholu, zakrátko však nachází zalíbení v servírce 
Fabiane, která se k němu nastěhuje a po chvíli zjišťuje, že se v domě 
dějí divné věci. Jsou snad v domě duchové?  
Po Belen se začne pátrat jako po zmizelé, jenže okolnosti odhalí, že 
je vše docela jinak.  Do první poloviny se film zdá být nudným 
španělským románkem s prvky duchařiny, ale pokud se dostanete k 
té druhé polovině, určitě vás překvapí a nenechá klidnými. 
        PATRIK HOLUB 3.A 
	  

81% 
ČSFD 

NA DEN V AMSTERDAMU 
Jako cestovatel mám velké zkušenosti s osobními doklady. 
Co se týče pokynů, co dělat, když nějaký osobní doklad 
ztratíte, mohla bych se svou roky prověřenou praxí otevřít 
klidně nějakou specializovanou poradnu zaměřenou na ztrátu 
pasů, občanek, kartiček do autobusů, lístků do vlaků a dalších 
podobných cestovních vymožeností.  

Další šanci uplatnit svůj 
cestovatelský um jsem dostala v 
Amsterdamu po 12 hodinovém 
letu z Jižní Ameriky. Že mi chybí 
důležitý doklad, bez kterého bych 
večer neodletěla do Prahy a další 
den do Barcelony jsem si naštěstí 
stihla uvědomit ještě dřív, než 
jsem z letadla vystoupila, k mé 
smůle jsem se ale vrátit zpět na 
své místo nemohla. A tak začal 
můj den v Amsterdamu! 
Kontaktovala jsem pracovníka 
letiště, který se neprodleně vrátil 
zpět do letadla, aby zkontroloval, 
že se tam žádný pas nenachází. 
Když píšu neprodleně, myslím 
doopravdy neprodleně, mladík 
asijského původu s vysílačkou v 
ruce a jmenovkou Sherlock totiž 
dle všeho stihl prohledat 280 
místné letadlo za obdivuhodné 3 
minuty!  
 

Poté, co jsem mu sdělila, že se můj pas nachází v letadle z 
Ria de Janeira do Amsterdamu totiž okamžitě přestal 
komunikovat, a když jsem se zmiňovala o tom, kde jsem 
seděla, byl už dávno pryč za dveřmi našeho gatu.  

Později mě čekal výslech, kde mi byly položeny otázky, jako 
ze které země emigruji a jaká je moje cílová destinace, jestli 
jsem byla v posledních 30 dnech v Sierra Leone, kolik mám 
infekčních nemocí a jestli nemám zájem o reklamní předměty 
schipholského letiště. 
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Až poté jsem mohla říct, že jsem 
můj pas prostě zapomněla v 
letadle a že se velmi omlouvám za 
komplikace, také že neemigruji, 
nýbrž se vracím domů, a nutně 
potřebuji svůj pas, protože zítra 
zase odjíždím někam jinam. 
Zakrátko mi bylo sděleno, že 
letadlo s mým pasem odletělo do 
Říma, kde pas našli, a že do 
večera se pilot, který ho má, vrací 
zpět do Amsterdamu, takže stihnu 
svůj večerní let do Prahy.  

Mě a mou sestru tedy čekal už o 
něco klidnější den v Amsterdamu, 
který je pro mě přes to, že nezačal 
zrovna “růžově”, velmi pěkným 
zážitkem. 

	  

Od rána panovalo slunečné počasí, které v Holandsku 
všeobecně není tak časté. Amsterdam je krásné město, 
které byste rozhodně neměli při svých cestách po Evropě 
vynechat. Je tu poměrně bezpečno, v rizikových čtvrtích 
(zejména pověstná Red Light District) se po setmění 
pohybuje dost policistů, takže ani tam nemusíte mít strach. 
Amsterdamské ulice jsou doslova přeplněné koly, která se 
dají vypůjčit a jsou rozhodně skvělou alternativou pro 
rychlé přemisťování se. Co se týče cen, pivo v plechovce 
koupíte za 70 centů, za to za jedno jablko zaplatíte kolem 
jednoho eura. Jídlo, po kterém nebudete trpět pocity 
hladu, pořídíte ve fast-foodu již od 5 eur. Vyhlášený 
holandský sýr se dá koupit již od 6 eur a doopravdy stojí za 
to ho vyzkoušet. Pokud vám bude kdokoliv slibovat nižší 
ceny, tak buď kecá nebo pracuje pro cestovní kancelář.  

Večer jsme se vrátily metrem zpět na letiště, kde jsem si 
vyzvedla svůj pas, takže už nestálo nic v cestě zpět do 
České republiky.         BARBORA KOMOŇOVÁ 7.C 

BARCELONA 
Klidné město s velkým temperamentem, které se 

pyšní titulem: hlavní město Katalánska. 
Poslední noc jsem nemohla dospat. Musím říct, že to 
byla jedna z nejvydařenějších dovolených. Nevím, 
jestli to bylo tím, že byla vysněná a poctivě vydřená 
(celé prázdniny jsem měla brigádu) nebo tím, že to 
byly poslední prázdninové dny, které jsem mohla 
strávit podle svých představ v „Barçe“. 
K mému úžasu je Vídeň – Barcelona nejžádanější 
spoj hned po Paříži! Letiště je v Barceloně velmi 
vydařené a dostatečně srozumitelné. Mezi 
jednotlivými terminály jezdí bezplatný autobus a 
z letiště pak vlak navazující na metro, které má 
neuvěřitelných 11 linek. Po zjištění počtu obyvatel a 
velikosti města mi to už tak neuvěřitelné 
nepřipadalo. Dostanete se opravdu kamkoliv. 
Autobusy se moc nevyužívají, tudíž je metro 
nejvytíženější dopravní prostředek! Bohatě Vám 
postačí linky 3, měli byste však počítat s velkými 
zástupy lidí, ať už turistů či místních jedoucích do 
práce. Velmi používané jsou zlevněné jízdenky na 
určitý počet jízd - od 10 do 100 zvaných T-(X). Lidé 
jsou neskutečně milí a ochotní. Jen to nejsou 
Španělé, ale Katalánci, na což jsou opravdu hákliví, 
takže pozor! 
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Ubytování jsme objednali přes booking.com. 
Na výběr jsou hostely, apartmány, ... prostě 
všechny možnosti v různých cenových 
kategoriích. Dobré je i Airbnb, kde jsou 
pokoje nebo i celé byty k pronájmu. Výběr je 
opravdu velký! A letenky? Letuška.cz nebo 
přímo stránky leteckých společností.  
Po nekonečně dlouhé cestě (nebo spíš 
nekonečně dlouhé pro mě - trvala pouze 45 
min.) jsme dorazili na místo. Ulice jsou 
stavěny v pravém úhlu, což umožní proudit 
vzduchu, a i když je ve městě „150 stupňů“, 
jako „150 stupňů“ vám to nepřipadá. Bohužel 
pro špatně orientované je to peklo, jelikož 
všechny ulice vypadají naprosto totožně. 
Některá je větší, jiná menší, ale i tak jsem ani 
poslední den nepoznala tu, kterou jsme 
procházeli minimálně 3x denně. Z toho 
důvodu doporučuji mapu  nebo turistický  
 

bus, který stojí 27 euro na den. Projede 
všechny důležité památky a jezdí každých 10 
min! Určitě si budete chtít projít i místa, kde 
se platí vstupné. Proto doporučuji kupovat 
vstupenky dostatečnou dobu dopředu a to 
nejlépe přes internet, což se nám pokaždé 
vyplatilo. Jinak většinu času strávíte čekáním 
fronty. Jako první jsme navštívili park 
Ciutadella a hned poté L’aquarium, což bylo 
příjemným začátkem. Poté jsme si prošli Barri 
Gotic, nebo-li historické centrum. Zde jsme 
viděli opravdu mnoho pozoruhodných staveb, 
u jedné dokonce zrovna probíhal koncert 
operní pěvkyně, což bylo fascinující. Nakonec 
jsme zastavili na La Ramblas, kde jsou živé 
sochy! Za shlédnutí stály i nemocnice poblíž 
Sagrady Familie; Casa Batlo, Casa Mila a 
Casa Vicens – díla Gaudího. Barcelona je 
jednoznačně město umělců! 

Jakmile spatříte na stadion přicházet trio Mesi, Suaréz a 
Neymar, vrhnou se Vám slzy do očí! 

I přes všude dostupné metro jsme se pořádně nachodili. Dle mého názoru je dobré si vše 
projít a vidět „každou uličku“. Máte pak ze všeho lepší prožitek a taky pocit, že vám Barcelona 
ukázala každý kout. Večer jsme náhodou narazili na fantastické trhy s jídlem a vínem - slast pro 
oči. Najdete tam výborná Cavas (což je perlivé víno), parmské šunky, sladkosti a všechny 
možné i nemožné plody moře. Nacházejí se zde i malá bistra, kde vám připraví čerstvé ryby. 
Musím poznamenat, že jídlo je dobré opravdu všude. Pro mě nejlepší kulinářský zážitek byl 
v restauraci Catalunya na ulici Via de Mallorca. Zlatý hřeb dne byl zápas FC Barcelona vs. 
Malaga. Byl to nezapomenutelný zážitek, který jsme si užili spolu s 80 100 fanoušky! Atmosféra 
na zápasech je neuvěřitelná, skoro nepopsatelná. Tohle pohne I s absolutním fotbalovým 
ignorantem. Jakmile spatříte na stadion přicházet trio Messi, Suaréz a Neymar, vrhnou se Vám 
slzy do očí! Neuvěřitelné. 
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Poslední den jsme si nechali na hrad 
Montujic, v jehož okolí se nachází i 
olympijská vesnice, botanická zahrada a 
přímo pod hradem se rozprostírá muzeum 
- Placa d‘Espanya a býčí stadion. Býčí 
zápasy jsou dnes bohužel v celém 
Katalánsku zakázané, takže aréna je jen na 
pozorování. Poté nás čekala Sagrada 
Familia. Vstupenky nám nešly objednat a 
tak jsme museli do fronty. Tato slavná 
katedrála je dílem slavného architekta 
Antoni Gaudího, jenž stala se jeho 
vrcholným dílem. Nesmím opomenout, že 
je dotována pouze ze sponzorských darů, 
tudíž se stavba nese v duchu „od lidí 
lidem“. 
Před koncem našeho poznávání jsme se 
vydali na osvětlenou fontánu na Placa 
d’Espanya, která funguje od 9 do 11 od 
čtvrtka do neděle. Spoustu věcí jsme 
bohužel nestihli, a to třeba klášter 
Monserati nebo obrazy Pabla Picassa. Pro 
mě to znamená jediné. Další cestu do 
Barcelony!       DEBORA VRÁTILOVÁ 7.C 
	  

D. KOP 
Toto číslo jsme pro vás vyzpovídali mladého 
hudebníka z Břeclavi, který má jeden jasný 
cíl – dělat, co ho baví. 

1.Můžeš se nám krátce představit?  

Ahoj! Jmenuji se David Kopecký a 
říkám si D.Kop. Je mi 18 let a 
momentálně jsem žákem třetího 
ročníku Střední školy umělecko-
manažerské v Brně, kde studuji větev 
Management umění. Když zrovna 
nechodím do školy anebo neběhám, 
skládám ve většině svého volného času 
hudbu anebo se jí v nějakém smyslu 
věnuji. Pomáhám kamarádům 
zrealizovat jejich vlastní hudební 
nápady, radím s propagací, 
marketingem a třeba i vydáváním.  

	   21	  
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2.Jak ses k hudbě dostal?  

Hudbu jsem miloval celý svůj život. Když mi bylo 
8 let, začal jsem po vzoru své sestry hrát na 
kytaru. Mé nadšení tak po měsíci opadlo, 
protože jsem si myslel, že v hodinách budu řezat 
na elektriku rockové pecky na nějakém pódiu. 
Tohle se ale nestalo a můj trest za nezjištění si, 
co to je akustická kytara a hra na ni v ZUŠce, bylo 
hraní etud a stupnic. I přes to mi to ale nějak 8 
let vydrželo a z kytary jsem odabsolvoval.  

Přibližně v květnu 2010 jsem se při mém studiu 
na škole v Uzbekistánu, kde jsem 10 měsíců 
bydlel se svým tátou, seznámil s jedním 
Uzbekem, který hudbu skládal. Tenkrát jsem si 
absolutně nedokázal představit, jak vypadá 
proces kompozice vlastní hudby přes počítač. 
Bylo to pro mě tajemné odvětví jako je pro mě 
teď jaderná fyzika anebo stále cokoliv z chemie. I 
přes to jsem jej ale požádal, aby mi to ukázal. 
Stáhl jsem si první programy, a když to řeknu 
zjednodušeně: začal jsem klikat myší, dokud jsem 
se nedoklikal tam, kde jsem.  

3.Jaký styl hudby je ti nejbližší?  

Je 2015 a žánry nikoho nezajímají. To je fakt, 
který je potřeba zohlednit. I tak se to dá ale 
popsat alespoň přibližně. Nikdy jsem nebyl moc 
věrný jednomu stylu. Úplně původně jsem začínal 
tak, že jsem se snažil produkovat hip-hopové 
beaty. To jsem zkoušel asi 2 roky (dokonce jsem 
vydal i jedno producentské album! haha), dokud 
jsem nezjistil, že to není moc cesta pro mě. Začal 
jsem tedy zkoušet electro. Propracoval jsem se 
přes Progressive a Electro House, Future House, 
zkoušel jsem i nějaké Dubstepy ale nikdy to moc 
nevyšlo. 

Skončil jsem tam, kde jsem. Nejblíž to má asi 
nějakému mixu mezi popíkem smíchaným s hip-
hop prvky. Ale liší se to. Má žánrová diverzifikace 
se obzvlášť prohlubuje v posledních měsících, 
protože krom vlastní tvorby pomáhám skrze   
postprodukci kamarádům nahrávat písničky, a to 
už je Rock, Crossover Rocku, Pop- Folk anebo 
zase ten House.  

Baví mě experimentovat. Došlo mi to, když 
jsem po 6ti vydaných písničkách u každé 
nové, co jsem vydával psal, že se jedná o 
experiment. No ale když máš 7 experimentu 
po sobe, už to asi experiment není. Na 
Facebook stránce mám daný primární žánr 
Electronic & Pop, to je mi ze všech asi 
nejbližší.  

4.Co považuješ za svůj největší úspěch?  

Za svůj největší úspěch považuju to, že jsem 
našel v životě něco, co mě strašně baví a jsem 
ochotný tomu věnovat všechen volný čas, 
který si najdu (a bohužel i peníze, lol).  

Tohle pro mě má největší hodnotu, ale pokud 
se bavíme o úspěších na papíře, je to asi:  

Dohromady 250 tisíc přehrání na remixu 
jedné písníčky. Featura mojí písníčky Last 
Words jako jeden z primárních soundtracku 
pro českou indie hru Blackhole. DJing v Sonu 
s Michaelem Burianem Hraní na Pražském 
Majálesu 2015 Složení hymny pro 2014 ročník 
festivalu 4FANS atd.  

Jak to píšu zjišťuji, že je toho dost. Není to ale 
tak, že bych měl všechno tohle vylepené na 
zdi a každý den se na to po probuzení koukal 
a říkal si, že jsem fakt dobrý. Nemám moc rád 
zmiňování úspěchů, protože jestli za mě 
někdy budou muset mluvit staré úspěchy a ne 
to, co je zrovna aktuální anebo se chystá, tak 
to pro mě znamená, že jsem já definitivně 
prohrál. It’s always about what comes next.  22	  



	  
	  
	  
	  
	   	  

5.Co tě nejvíce inspiruje?  

Potřeba posouvat se dopředu, poznávat nové 
lidi a dělat hudbu, která se líbí mně, a i třeba 
dalším pár lidem. Nedělám to pro peníze; 
zastávám kontroverzní názor, že jestli někdo 
myslí na peníze kdykoliv dřív, než je dílo 
dokonané a umělec s ním je spokojený, afektuje 
to kreativitu a jeho tvorbu v negativním slova 
smyslu. I přes tohle bych se tím ale chtěl do 
budoucna rozhodně živit, protože kdybych dělal 
to, co mě baví jako jedinou věc v živote, pak 
bych vyhrál.  

6.Jaké máš plány do budoucna?  

Hromadí se to a mám z toho strašnou radost. 
Dneska večer (20.10.15 pozn. redakce) jde na 
veřejnost nove zformovaná kapela kamarádu, se 
kterou již máme nachystaný na vydání jeden 
super singl, který jsme u mě nahrávali. Taky mi 
zítra přijedou dva kamarádi, Vojta Hondl a 
Štěpán Urban, a budu s nimi nahrávat věci na 
zatím tajný projekt. Taky mě pak čeká v rozmezí 
příštího roku a půl ještě zatím tajnější projekt 
pro jednu kapelu. Omlouvám se, ale víc 
určitostí nemůžu zatím prozradit. Důležité je, že 
to všechno bude strašně boží a je na co se těšit! 
Jo, a taky bych rád úspěšně složil třeťák a 
následně maturitu, žejo.  

7.Když zrovna nepracuješ na hudbě̌, jakým 
koníčkům věnuješ svůj čas?  

Běhám. Ted trochu míň než dřív, což mě strašně 
mrzí, ale jinak, když to všechno vychází a je čas, 
chodím každý den večer běhat. Začal jsem 
někdy v dubnu když jsem chytl nesmírnou 
motivaci od jednoho člověka, který mě 
neskutečně inspiroval zase začít žít život. Bylo to 
pro mě totiž předtím docela těžké a nemohl 
jsem se z toho dostat. Běhání vše vyléčilo a 
nakoplo mě do správných kolejí.  

8.Jaký máš názor na současnou českou hudební 
scénu?  

Moc ji nesleduji, takže rozhodně asi 
neobjektivní a neúplný. Pár věcí se mi líbí, pár 
ne. Jedu spíše zahraniční tvorbu. 

	  

V Česku to příliš moc lidí dělá pro peníze a podle 
mě to ani nedělají dobře, když už na tom chtějí jen 
vydělat, což mi přijde jako fail, ale co se dá dělat. 
Nejvíc lístku prodá stále stejně Kabát. Co k 
tomuhle mám říct, žejo. :D Nechci šířit negativní 
energii a názory, ale nejhůř je na tom podle mě u 
nás EDM scéna. Je mladá, nudná a až na pár 
výjimek tam není nikdo, kdo by si mohl dovolit ze 
sebe dělat to, co ze sebe dělají. “Nejžádanější 
český DJ a nejlepší EDM producent z Brna”. Tohle 
je slogan nového českého dua Audiorockers. A ne, 
rozhodne to není pravdivé tvrzení, takže podle 
tohohle si sami udělejte obraz. Je to samé 
vyzdvihování irelevantních a zkreslených až 
vymyšlených úspěchů a snažím se tomu co nejvíce 
vyhnout, protože když vidím ty Sponzorované 
příspěvky českých “profi” DJs a je tam 17 lajků 
přijde mi to strašně smutné. Je to ale pouze můj 
názor, takže brát, prosím, s rezervou. A taky nechci 
lézt do oblasti, které zas tak moc asi nerozumím.  

9.Kde si můžeme poslechnout tvou hudbu a sledovat 
tvoji práci?  

Dřív jsem měl hudbu všude. iTunes, Google Play, 
Deezer, Rdio, Xbox Music, proste cokoliv. Nedávno 
jsem se ale rozhodl z určitých důvodů vše stáhnout 
z prodeje a vydat se cestou distribuce hudby 
zdarma. Stojím si za tím, že hudba je umění a lidi, 
obzvlášť v Česku, by si měli trochu zredukovat 
odpor za cokoliv spojené s hudbou platit, ale pro 
mé výtvory zatím cenovka “Zdarma” dává asi 
nejvíce smysl. Primárně tedy na hudební platformě 
SoundCloud. Mám ji neskutečně rád. Jako jeden z 
mála v CR mám přímo od SoundCloudu 
podepsané partnerství, takže se je snažím odměnit 
za to, že mi dali šanci tím, že tu stránku tlačím v 
Česku dopředu. Téměř nikdo ji totiž oproti 
YouTube nezná. Všechnu moji hudbu najdeš taky 
na Spotify. Tuto streamovací službu taky miluju a 
myslím, že si zaslouží více pozornosti. Na YouTube 
naopak najdeš málo mé tvorby, jelikož věřím, že je 
to hlavně video platforma a dokud nemám 
natočené videoklipy, nemají videa tam moc smysl. 
Pro updaty mě taky můžeš sledovat na sociálních 
sítích! Jsem všude, takže je fakt těžké se mi 
vyhnout. Možná to hraničí s otravností, ale co se dá 
dělat. D.Kop oficiální updaty teda najdeš všude od 
Facebooku, Twitteru a Instagramu až po Snapchat 
a Tumblr. Díky za rozhovor!   

 

	  

	  

rozhovor připravila KLÁRA MENŠÍKOVÁ 7.C
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	   	  VÁNOČNÍ TRHY 

aneb nikdy není příliš brzo začít plánovat 
Vánoce. Pro každého ty mladší představa vysněných dárků, pro starší naopak doba, kdy si mohou 
připomenout tradice a zvyky. Žáci, studenti a pracující bez pochyby dychtivě očekávají slibnou vidinu 
krátkého volna, během kterého mohou zapomenout na své starosti a užít si příjemný čas strávený s 
rodinou. Fakt, že se ,,nejkrásnější svátky v roce" nezadržitelně blíží, můžeme pozorovat i díky měnícímu se 
okolí. Ve městech i v našich domovech se objevují různorodé ozdoby a barevné dekorace, jež skvěle 
podpoří vánoční atmosféru. Pokud patříš k nadšencům, kteří chtějí navodit správnou vánoční náladu, je 
tento článek právě pro tebe. 

Nejprve bych ráda zmínila Vídeň. Vánoční trhy zde 
navštěvují ročně tisíce lidí. Rakouské hlavní město sází 
především na své historické jádro. Zajímavá a jednotná 
architektura středu města doplněná vánočními prvky 
upoutá každého. Dóm sv. Štěpána, Uměleckohistorické 
muzeum nebo budova Státní opery jsou zcela jistě 
památky hodné navštívení. V centru města je umístěno 
nepřeberné množství stánků nabízejících vše od 
dárkových předmětů po lokální pochutiny. Letos se zde 
trhy konají od poloviny listopadu až do Štědrého dne. 
Pokud jsi doposud vánoční Vídeň nenavštívil/a, jistě 
nebudeš litovat 

Méně vyhlášené, ovšem srovnatelně lákavé jsou 
bratislavské vánoční trhy. Jedná se sice o menší město, 
ovšem zaručeně nese své vlastní kouzlo. Centrum 
stihneš projít během jednoho dne a po cestě narazíš 
mimo jiné na krásný a jedinečný Kostel sv. Anežky 
Uherské či Primaciální palác. V úzkých uličkách mezi 
malebnými historickými domy čeká spousta zážitků, 
které skvěle doplňují vánoční stánky poskytující 
podobný sortiment zboží jako ve Vídni. Tento rok trhy 
začnou 20. listopadu a trvají až do 2. ledna 2016. S 
teplým nápojem a cukrovím v ruce jde o zajímavou 
alternativu. 
	  

Při pomyšlení na vánoční trhy málokoho napadne 
polský Krakov, jenž je mým třetím tipem. Podobně jako 
u předchozích lokalit i tato historická rezidence nabízí 
mnoho památek, čímž se zasloužila o zapsání na 
seznam Světového dědictví UNESCO. Jedno z 
nejvýznamnějších kulturních a historických center 
Evropy se pyšní památkami jako je královský hrad 
Wawel nebo Kostel sv. Petra a Pavla. Opět jsou 
samozřejmostí stánky naplněné dobrotami, suvenýry a 
ručně vyrábenými předměty. Do Krakova se můžeš 
vydat od 27. listopadu do 26. prosince 

Ať už si ke své návštěvě vybereš některou ze zmíněných lokalit, úplně jiné město či pohodlí domova, určitě 
to nebude chybná volba. Vánoční atmosféru a náladu si lze užít přeci všude, pokud jsi ve společnosti svých 
blízkých.                 ROZÁLIE SUNTYCHOVÁ 7.C 
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