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I ❤HORY
ADVENTNÍ VÍDEŇ
NA OTOČKU V KODANI

	
  
	
  

	
  

„Vánoce jsou čas, kdy se vám stýská po domově, dokonce i když
jste doma.“ -Carole Nelson Douglas
Slavili jste snad někdy svátky jinde než doma s nejbližšími? Já si
Vánoce jinak představit nedokážu. Dnešní doba je uspěchaná,
žijeme hekticky a nevíme „kam skočit jako první“. A právě od toho
tu Vánoce jsou. O Vánocích mají totiž všichni čas na chvilkové
„vypnutí“ a strávení času s lidmi, které mají rádi.
Letos se setkávám mnohem častěji než kdy dřív s názory, že
Vánoce jsou neskutečně komerční záležitost, že už to není to, co
kdysi bývalo a že frázi: „Šťastné a veselé Vánoce“ už spousta lidí
při vyslovování nemyslí vážně. Ano, z části s těmito věcmi
souhlasím, spíše ale zastávám ten názor, že Vánoce budeme mít
takové, jaké si je sami uděláme, nehledě na to, jak je prezentuje
televize a internet.
Na zimní číslo se vždycky těším. Nejenže je vánočně laděné, ale
jeho vydáním se blíží doba volna, na kterou se všichni těšíme už
několik týdnů předem. Věřím, že každý z vás si najde chvilku čas a
zalistuje stránkami našeho časopisu. V tomto čísle nechybí jako
vždy sportovní rubrika, zdravý životní styl, věda a technika, kam
zajít v Brně, a když už jsme u té zimy, máme pro vás nachystané i
tipy, kam si zajet na hory. Pokud ale jako já trávíte raději zimu
doma v teple a posteli, připravili jsme si pro vás články o
vánočních filmech a knižních novinkách, na které se můžete
v nejbližší době těšit.
Za celou naši redakci vám přeji krásné, ničím nerušené svátky, ať je
strávíte ve zdraví, pohodě, s lidmi, které máte rádi a naberete
spoustu sil do nového roku 2016!
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VACULÍKOVÁ 7.C

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Ani jsme se nenadáli a Vánoce již na nás čekají za
rohem. Ale i když čas kvapí, co nejrychleji to jde, naše
škola nezahálí a studenti měli šanci se zúčastnit různých
akcí. A co nejzajímavějšího se událo tentokrát?

	
  

	
  
Již podruhé se našemu gymnáziu podařilo
zrealizovat výměnný pobyt se švýcarskou školou
nacházející se v Neuchâtelu. V úterý 20. října
dorazili žáci i učitelé společně s ředitelem po
jednodenním pobytu v Praze do Brna. Odpoledne
téhož dne se zúčastnili prohlídky školy a
slavnostního přivítání na hustopečské radnici.
Díky pestrému programu švýcarští návštěvníci
poznali krásy a přednosti Jihomoravského kraje.
Společně jsme se vydali na zámek v Lednici a do
Mikulova, kde jsme dokonce vystoupali na Svatý
Mikulova, kde jsme dokonce vystoupali na Svatý kopeček. Dále jsme prozkoumali jedinečné
Punkevní jeskyně a propast Macochu. Ve čtvrtek odpoledne proběhla přátelská utkání ve florbalu
a volejbalu. Poslední den jsme stihli navštívit i pár zajímavých míst v Brně.
Volné večery byly ideální příležitostí ke vzájemnému poznávání či procvičení francouzského jazyka.
I přes drobné neshody si myslím, že vzniklo plno nových přátelství do budoucna.
Na závěr bych ráda poděkovala paní učitelce Honsové a Komínkové za to, že nám opět
umožnily zúčastnit se tohoto projektu. Pobyt se maximálně vydařil a věřím, že během naší
dubnové návštěvy bude panovat stejně přátelská atmosféra.
ROZÁLIE SUNTYCHOVÁ 7.C
	
  

Dne 4. listopadu se třída 7. C.
zúčastnila kurzu na téma „DNA
ateliér“ v rámci projektu Bioskop,
který
provozuje
Masarykova
univerzita. A co tato návštěva
výzkumného
vědeckého
centra
nabízí?
Během kurzu v prostorách
univerzitní laboratoře jsme si
poslechli výklad dvou tamějších
studentů o struktuře DNA a o
genetickém kódu. Mimo jiné se
nám
tu
naskytla
příležitost
vyzkoušet si pokus s
barvením 	
  
	
   z buněk ústní sliznice. V průběhu
buněk ústní sliznice krystalovou violetí či extrahovat vlastní DNA
byly naše kroky řízeny pokyny lektorů a též postupem v laboratorním deníku, který jsme na místě
obdrželi, takže nám nic nepřipadalo extra složité a svým způsobem jsme si to i užili.
Univerzita pořádá i kurzy na další různá zajímavá témata, která jsou uzpůsobena pro určité
věkové kategorie studentů. Případní zájemci mohou nalézt více informací web. stránkách:
http://bioskop.muni.cz/.
PETRA APPELTAUEROVÁ & PAVLA KROTKÁ 7.C
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Jednou z událostí byl i výlet do Anglie v rámci projektu OPVK výzvy 56, kterého se zúčastnilo 30 žáků
během 8. - 14. listopadu. Co jim tento naukový zájezd přinesl?
Letos naše škola navštívila spoustu zemí, a to díky projektům, které pro nás připravili naši
učitelé. Jeden z nich byl zájezd do Anglie s pí. uč. Čeperovou, který se konal na začátku listopadu.
Projekt byl založen na poznávání měst, kuchyně, která nás nějak neoslovila, a života
Angličanů. Výlet nám především dal také možnost se zlepšit v konverzaci v anglickém jazyce.
Tři dny jsme navštěvovali školu v Oxfordu, kde jsme se rozdělili do čtyř skupin a bavili se s
rodilými mluvčími o různých tématech. Jedním z nich bylo povídání si o Velké Británii, o jejím
dělení, vlajkách a zajímavých místech. Byla to zábavná forma učení, takže jsme si hodiny vždy užili.
Navíc naši učitelé na nás byli velice hodní a milí. Hodiny vedli tak, abychom se co nejvíce zapojili i
my studenti a aby šla energie jak ze strany učitele, tak ze strany studentů. Většinou nás za naši
angličtinu chválili, a také vzkazují pochvalu i našim učitelům anglického jazyka.
Dále jsme samozřejmě navštívili všechny památky Londýna jako např. Big Ben, Houses of
Parliament, Trafalgar square a také Buckinghamský palác, několik muzeí a galerií. Prohlédli jsme si
taktéž Oxford a Stadford nad Avonou, kde jsme viděli dům Williama Shakespeara.
Jeden den jsme jeli na Windsor castle, což je druhý největší obývaný hrad na světě. Každý jsme
dostali sluchátka a přehrávali si v angličtině nahrávky, kde se každý mohl dozvědět spoustu věcí,
ovšem jen jestli tomu rozuměl. Prohlídka byla docela dlouhá, ale stála za to. Hrad je nádherně
zdobený a působí velkolepě.
A ani na nákupy se nezapomnělo. Vždy když jsme měli nějaký rozchod v jednom z měst,
podívali jsme se do různých obchůdků. Paní učitelka nám ukázala obchod, kde bylo vše za jednu
libru, čehož jsme všichni využili, protože jinak bylo v Londýně celkem draho.
Poslední den jsme si dali rozchod v Oxfordské ulici, která je plná obchodů, a tak jsme ještě
každý dokoupili nějaké dárky pro rodinu a nějakou památku pro sebe.
Myslím, že s výletem byli všichni spokojení.
NELA VETÝŠKOVÁ 3.A
	
  

	
  

Jak již je každoročním zvykem, tak i letos se konal sportovní den a to 16. listopadu. Žáci se snažili vydat
ze sebe to nejlepší při aerobiku, stolním tenise, přehazované (nižší stupeň) a volejbalu (vyšší stupeň).
Tedy až na ty, kteří si hezky prodloužili víkend, ať už z jakýchkoliv důvodu. Komu se tentokrát to
sportovní vypětí vyplatilo?
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Krom všelijakých exkurzí a výletů se naši studenti zapojují i do jiných aktivit, jako
jsou různé olympiády a soutěže, ve kterých často slaví úspěch. Například se jim právě
zadařilo v šachovém turnaji…
Dne 25. listopadu 2015 se konal v Břeclavi okresní přebor školních družstev v šachu. Naše
škola vyslala do boje družstvo středoškoláků, které si vedlo nadmíru dobře a umístilo se na
stupních vítězů.
Mezi středoškoláky bylo naše družstvo druhé. K tomuto místu nás odsoudila remíza v
poslední partii, ve které stál náš hráč jednoznačně na výhru. Nejlepším hráčem družstva byli Jakub
Klein (Sex) se čtyřmi a půl body z pěti možných a Jakub Mlénský (Kvi) se stejným počtem bodů.
	
  
Dále se dařilo Martinu Vaculíkovi
(Pri), který byl nejlepší na druhé
	
  
šachovnici se čtyřmi body a své si
uhráli i Michal Nemeškal (Sex) společně
s Romanem Lízalem (2.A).
Tímto jim zároveň blahopřejeme k
postupu do krajského kola.
p. uč. CTIRAD ŠEDÝ
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ŠKOLA
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Kdo z vás už může s jistotou říct, kam jeho kroky povedou po
maturitě? Bude to technika, věda, nebo jeden z humanitních
oborů? A město? Fakulta? Rozhodování není nic lehkého a čas
přitom plyne jako voda. Vyzpovídali jsme proto několik loňských
maturantů, jaké jsou jejich první vysokoškolské dojmy a zda by
svou školu doporučili i dalším.
připravila KLÁRA MENŠÍKOVÁ 7.C

JIRKA BLACH

	
  

1. Jakou školu a obor studuješ?

VUT FSI základy strojního inženýrství v Brně.

2. Byl pro tebe výběr školy těžký a proč ses
rozhodl právě pro tento obor?
Výběr pro mě těžký nebyl. Podával jsem si
jednu přihlášku a to sem. Potřeboval jsem mít
hezky průměr ve škole nebo dobře
odmaturovat. No a nakonec mi to vyšlo tak, že
se mi povedlo oboje, takže přijímačky tím
pádem odpadly. VUT jsem si vybral, protože
mě technika baví a je to asi jediné v čem si
dokážu představit sebe pracovat. Uvidíme,
jestli to byla dobrá volba.

3.Jaké jsou tvé dosavadní dojmy? Jsi se svou
volbou studia spokojený?

Spokojený jsem. Jen jsem dal na radu starších,
že mám využít, co se dá, takže jsem si vzal i
nepovinné předměty. To je sice fajn, ale
nemám teď moc volného času, takže pro letní
semestr si jich určitě už vezmu míň. I dojíždění
je v pohodě, koleje nejsou potřeba. Učitelé tu
jsou fajn, jen jedou docela slušně tempo a
moc ohled až na výjimky neberou, ale stačí
týden dva a dostanete se do toho. Menza je
dokonalá, což je další plus - s jídelnou se to
nedá srovnat, no a o pizzerii ani nemluvím.
Sice je to trošku procházka, ale stojí to za to.

4.Co bys vzkázal budoucím zájemcům o tento
obor?
Matika, matika, matika a když si najdete volný
čas, zaplňte ho deskriptivou... Začíná se tu
učivem septimy, ale to co se na gymplu bere
měsíc, tady stihnete za jedno cvičení. Pokud
jsem jdete a matika vás nezajímá, nejspíš se tu
	
  
budete trápit.

Je potřeba chodit do seminářů z matematiky a do
deskriptivy. Vážně vám to ušetří spoooustu práce a
stresu. Za to jsem paní Veselé moc vděčný. I když jsem
tam nedával extrémně moc pozor, něco mi v té hlavě
přece jen zůstalo a teď se mi to šíleně hodí.
Dále je potřeba být optimista, bez toho ani ťuk a připravit
se na to, že toho volného času tolik nebude, aspoň ten
první semestr. Pak už se říká, že je to jen lepší . tak
uvidíme. Zatím to zvládáme všichni, tím pádem nevidím
důvod, proč sem nejít, pokud vás technika baví nebo
byste s ní chtěli pracovat.

PETR KUČERA MEDICÍNA
1. Jakou školu a obor studuješ?

	
  
	
  

Studuji obor Ortoptika na lékařské fakultě na Masarykově
	
  
univerzitě v Brně.

	
  
	
  
2.
	
   Byl pro tebe výběr školy těžký a proč ses rozhodl
právě
pro tento obor?
	
  
Výběr
pro mě těžký nebyl. Chtěl jsem na lékařskou
	
  
fakultu
už nějakou dobu a dopadlo to tak, že jsem se
	
  
	
   tří oborů dostal jen na tento.
ze
	
  
	
  
	
  3.Jaké jsou tvé dosavadní dojmy? Jsi se svou volbou
	
  
studia
spokojený?
	
  Ortoptika nebyl můj primární cíl a myslel jsem, že mě
	
  
nebude
bavit. Postupem času se mi však začíná víc a víc
	
  
zamlouvat. A i kdybych se náhodou přece jen rozhodl
	
  
zkusit se znovu hlásit na zbylé obory, může mi tento rok
	
  
alespoň posloužit způsobem nultého přípravného
	
  
ročníku.
	
  
	
  
4.Co
bys vzkázal budoucím zájemcům o tento obor?
	
  
Pokud
vás baví práce s dětmi, máte zájem se dozvědět
	
  
něco
víc o oku a chcete být jedním z prvních ročníků
	
  
tohoto oboru v ČR (vznikl v ČR před 3 lety), mohla by být
pro vás Ortoptika správná volba.
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PEDAGOGIKA

1. Jakou školu a obor studuješ?

Studuji
Pedagogickou
fakultu
Masarykovy
univerzity,
konkrétně
obor
Pedagogické
asistentství českého jazyka a literatury pro
základní školy v kombinaci s Pedagogickým
asistentství německého jazyka a literatury pro
základní školy. Je to bakalářský obor, navazuje na
něj potom Učitelství pro základní školy, takže po
dokončení studia bych měla učit češtinu a
němčinu.

2. Byl pro tebe výběr školy těžký a proč ses
rozhodla právě pro tento obor?
Výběr školy pro mě těžký nebyl. Sice jsem toto
rozhodnutí odkládala, jak dlouho jsem jen mohla,
ale v hloubi duše jsem měla stejně tušení, že pro
mě bude pajdák to nejlepší.
Volba oborů byla jasná – čeština patřila odjakživa
k mým nejoblíbenějším předmětům. K ní jsem
chtěla přidat další jazyk, a tak jsem si vybrala
němčinu, a to hlavně z toho důvodu, že mi přišlo
škoda ji po tolika letech s paní učitelkou
Komínkovou zahodit. (tímto paní učitelku moc
moc zdravím!!)

	
  

	
  

ALŽBĚTA LUTZKÁ

3.Jaké jsou tvé dosavadní dojmy? Jsi se svou volbou
studia spokojená?
Zatím musím říct, že jsem moc spokojená a své
volby nelituju. Uvidíme, jestli po zkouškovém
změním názor. :D Každopádně škola se mi líbí,
na profesory mám štěstí a spolužáci jsou taky
fajn, co víc bych si mohla přát.
4.Co bys vzkázala budoucím zájemcům o tento obor?

Asi jen to, aby nic nepodceňovali a hlavně nečekali,
že výuka bude probíhat tak, jako jsme zvyklí ze střední
školy. Profesory bohužel nezajímá, jestli umíme to
nebo ono. Zvlášť u jazyků se začíná fonetikou a
fonologií, takže na procvičování slovíček či gramatiky
už moc času nezbývá. To už je na každém z nás.
Na závěr bych ještě chtěla popřát letošním
maturantům hodně štěstí jak u maturit, tak při hledání
takové školy, která je bude bavit a naplňovat. :-)

	
  

1. Jakou školu a obor studuješ?
Studuji
Newton
College,
psychologie-management.

MARTIN HÚSEK MANAGEMENT
obor

	
  
2. Byl pro tebe výběr školy těžký a proč
ses rozhodl právě pro tento obor?
Výběr pro mě byl těžký a školu jsem si
našel
náhodou
na
Gaudeamu.
Porovnával
jsem
Pef
(Provozně
ekonomická fakulta Mendelovy university
pozn. red.), ekonomicko správní fakultu
MU a Newton College i pomocí návštěv
DOD a studia načerno, kdy jsem se
domluvil s kamarády navštěvující obory,
které mě zajímaly a prošel jsem si celý
den v kůži studenta Vysoké školy. Pro
moje osobní potřeby se mi jevila
Newton College jako nejpraktičtější a
nejlepší volba a proto jsem si ani na jiné
školy přihlášky nedával. Nejpraktičtější v
tom smyslu, že spousta vyučujících
nejsou pouze vyučující, ale mají
například vlastní společnosti a nejsou
pouze produktem akademické půdy.

	
  

	
  

3.Jaké jsou tvé dosavadní dojmy? Jsi se svou volbou studia
spokojený?

Zatím jsem se svou volbou spokojený. Máme osobní vztahy s
profesory a se spolužáky jsme si skvěle sedli. Spousta z nich
mají školu jako doplněk ke svým rozjetým projektům a
naprostá většina ví, k čemu jim studium je a mají svůj směr a cíl
poměrně jasně definovaný, což je celkem vzácné.

4.Co bys vzkázal budoucím zájemcům o tento obor?
Je to škola soukromá, platím si ji, ale mám díky tomu jistotu
dobrých kontaktů pro budoucnost. Ano, tato škola je
jednodušší než MU nebo Pef, to nepopírám. Radši budu umět
třeba jen 10% učiva co na MU, ale ať je to 10% použitelných v
praxi a ne ekonomické, nebo jiné akademické teorie
vymyšlené v neexistujícím dokonalém trhu, tudíž absolutně
neaplikovatelné do reálného světa. MU nechci nikterak
ponižovat, na ní doporučuji navštěvovat večerní přednášky,
kde jsou právě lidé z praxe. Tyto přednášky si nemohu
vynachválit a určitě stojí za to zůstat do 20:00 ve škole.
Vím, že to není snadné, ale najděte si předměty, které vás baví,
vyhledejte v rozsáhlých možnostech, co se k vám nejvíce hodí,
i když to třeba nebude právě na vaší budoucí univerzitě.
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TECHNIKA ANDREA POTMĚŠILOVÁ
1.Jakou školu a obor studuješ?
Studuji Techniku a technologii v dopravě a
spojích na Českém vysokém učení
technickém v Praze. Po 3 semestrech se
tento obor rozvětvuje, pokud půjde vše
podle plánů, tak je pro mě Letecká
doprava jasnou volbou, protože je to
obor, kvůli kterému jsem si tuto školu
vybrala.

2.Byl pro tebe výběr školy těžký a proč
ses rozhodla právě pro tento obor?

O letadla jsem se začala zajímat díky svému tátovi, který je
dopravní inženýr a doma si stále pouštěl dokumenty a
pořady o letadlech, letištích a leteckých katastrofách.

3.Jaké jsou tvé dosavadní dojmy? Jsi se svou volbou
studia spokojená?
Prozatím jsem velice spokojená, je to sice náročné, ale
škola mě moc baví. Naše fakulta má 3 budovy a všechny
jsou v centru Prahy, takže se pohybuji v těch nejkrásnějších
částech města.

4.Co bys vzkázala budoucím zájemcům o tento obor?

Na vyšším gymnáziu už jsem měla jasno,
chci studovat technický obor.

Pevné nervy. :D

VŠEM DOTÁZANÝM DĚKUJEME!
	
  
	
  

“POJEDE
RYCHLE JAKO
ŠIRÓN”

	
  

Blíží se Vánoce a pro milovníky supersportů si francouzská
automobilka Bugatti připravila povedený dárek. Jmenuje se Bugatti Chiron (podle závodníka a
továrního jezdce Louise Chirona) a dá se říct, že je „potomkem“ starého, dobrého Veyrona.
K vidění bude již v březnu roku 2016 na ženevském automobilu, který je vždy nabitý novinkami
automobilového průmyslu.

Podle několika informací, které už automobilka poskytla jako ochutnávku na speciálním
zákaznickém představení v Dubaji, by měl být právě Chiron nejrychlejším automobilem, který má
sériově vyráběný motor. Postará se o to osmilitrový šestnáctiválec se čtyřmi turbodmychadly, díky
čemuž by se měl výkon vyšplhat až na neuvěřitelných 1500 koní. Poháněna jsou všechna čtyři kola
a maximální rychlost ještě není upřesněna. Je však jasné, že rychlosti přes 400 km/h bude Chiron
dosahovat běžně. Z 0 - 100 km/h tento model zvládne za 2,3 sekundy a z 0 - 300 km/h za pouhých
15 sekund (ve srovnání s McLarenem 675LT z 0 – 300 km/h za 22 sekund).
Vyrobit se má pouze 500 kusů z toho už je 120 zamluvených, i když se přesně ještě neví, jak
bude Chiron ve finální verzi vypadat. Částka, za kterou si můžete tohle „monstrum“ koupit, také
ještě není přesně stanovena. Podle odhadů by mohlo Bugatti vypadat přibližně nějak takto:

foto: www.carbuzz.com
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Tento článek tentokrát odporuje názvu rubriky „Novinky
z vědy a techniky“, protože se v něm nic nového a převratného
(ne)dozvíte. Nicméně si myslím, že stojí za to, připomenout si
jedno žihadlo, které právě před čtyřiceti lety poprvé opustilo
pásy mladoboleslavské automobilky. Pořád nevíte? Nebudu
Vás napínat, je to Škoda 130 RS.
	
  

LEGENDA
SLAVÍ 40

	
  
	
  
Myslím si, že přezdívku „Porsche Východu“
dostalo zaslouženě. Jen pro objasnění na svoji
dobu váha 720 kilogramů (díky hliníku a
sklolaminátu) a výkon 140 koní nebylo zrovna
málo. Vyráběla se ve verzi jak okruhové (vlevo), tak
v rallye verzi (vpravo).
První známkou, že tento automobil má
foto: www.novinky.cz
potenciál, byla Velká cena Brna v květnu 1975, kdy
škodovka skončila na čtvrté příčce. Náš
„drobeček“ má však na kontě také spoustu
významných
pohárů
mistrovství
Evropy
cestovních vozů v roce 1981 nebo dvojité vítězství
v Rallye Monte Carlo 1977 v kategorii do objemu
1,3 l. V roce 1980 ovládla i domácí Barum rallye,
kde okupovala prvních pět míst.
Jak už jsem řekla, rallye byla jejich parketa.
To je také důvod, proč je dodnes můžete vidět
v hojném počtu například při závodech do vrchu.
Dokonce i jezdec John Haugland o 130 RS
prohlásil, že to bylo lepší závodní náčiní než
tehdejší Porsche 911. Hold zlaté české ručičky
ERIKA FLAJŠINGEROVÁ 7.C
odvedli zase jednou výbornou práci.
V sobotu 21. listopadu se v Ostravě konal vývojářský
	
  
festival Devfest. Devfesty pořádá Google po celém
světě. Letošním tématem byl osobní rozvoj.
	
  
programmer
Program festivalu byl rozsáhlý a pořadatelé Zen
se snažili zaujmout nejen vývojáře. Po Přednáška o tom, jak by měl vypadat moderní
úvodní keynote, která zahájila festival kolem vývojář, jak se soustředit na práci. Dále zde zazněla
10. hodiny, následovala první přednáška, jež témata jako code review. Nebo také celosvětově
nesla název Pokročilé algoritmy na webu. pořádané akce Coderetreat.
Její náplní spíš však byl základní popis Boj o každé FPS
fungování umělé inteligence, jak sám autor Jednalo se asi o nejodbornější přednášku, kterou
na konci přiznal. Dále následovalo třicet jsem navštívil. Autor zde popisoval základ
přednášek
rozdělených
do
čtyř vykreslování grafických karet a jak fungují herní
přednáškových sálů. Zde zmíním jen enginy. Dále popisoval nejrozšířenější herní
enginy, které se dnes používají.
přednášky, které jsem stihl.
IoT - řádí zlatá horečka
Body - Pokročilé algoritmy na webu
Během první přednášky, jak jsem již psal, Byla to první z přednášek s tématem okolo IoT.
přednášející spíše uvedl základy, jak funguje Tato přednáška byla hlavně o představení
umělá inteligence a její možné využití v dostupných platforem a jakým směrem by se v
budoucnu mohlo IoT vydat.
hrách nebo	
   na webu.
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DEVFEST 2015

Developer + home = smart home
Velice zajímavá přednáška, která mě osobně nejvíce bavila. Přednášející zde popsal, jak si pomocí
arduin a malého domácího serveru vytvořil "smart home", který dokáže snímat teplotu v
místnostech nebo pohyb mezi nimi za pomoci různých open-source nástrojů na zpracování data.
Big Data - Hromada dat
Poslední přednáškou, kterou jsem stihl byla o Big Data, které jsou v poslední době velice
atraktivním tématem. Autor zde opět spíše uvedl základy a možnosti využití ve městech, firmách
nebo třeba ve fotbalových klubech.
Celkově se mi Devfest líbil, i když jsem od některých přednášek čekal víc. Organizátoři odvedli
skvělou práci, nikde jsem nemusel stát fronty a vše běželo hladce. Přednášky byly určeny spíše pro
začátečníky nebo mírně pokročilé programátory, kteří si chtěli rozšířit obzory. DENIS HOMOLÍK 5.C
	
  
	
  
	
  

KNIHA: Bezbarvý

Cukuru Tazaki a jeho
léta putování

Databazeknih.cz
80%

Představte si, že by se celý váš svět a všechny vaše hodnoty najednou zhroutily. Kdyby lidé, kteří
jsou vám nejbližší z ničeho nic nadobro zmizeli z vašeho života. A právě to se stalo Cukuru
Tazakimu, když mu parta jeho nejlepších čtyř přátel ze střední školy jednoho dne oznámila, že už
s ním nikdy nechtějí mluvit.
Ačkoli dlouhou dobu po tomto prožitém traumatu Cukuru doslova balancuje mezi životem a smrtí,
beze smyslu, cíle a úplně ztracený, podaří se mu z tohoto zoufalého stavu dostat a vést dál běžný
život. Některé rány se však nikdy nezacelí, ať se je snažíme zatlačit do pozadí sebevíc.
Jednoho dne se Cukuru Tazaki setkává s ženou Sarou, která ho jako první přiměje o této události
promluvit a tak se v Tazakim začnou probouzet dávné vzpomínky. Co se vlastně tehdy stalo? Jsou
domněnky, které ho pronásledují, pravdivé? Mohl za tu prostý fakt, že Tazaki neměl ve svém
jméně barvu a stejně bezbarvá a nudná byla i jeho duše?
A tak se Cukuru Tazaki vydává na pouť za doprovodu Lisztovy sonáty, aby získal odpověď na tak
dlouho nezodpovězenou otázku: Proč?
	
  Ačkoli Murakami sám o sobě tvrdí, že literární talent

postrádá a své psaní si vydřel, je bezpochyby jedním
z nejvýznamnějších spisovatelů nejen v Japonsku. I přes
fakt, že kniha o Tazakim není nejnapínavějším příběhem
s dramatickými zvraty, způsob Murakamiho vyprávění a
procítění myšlenek vás natolik pohltí, že budete chtít
s Tazakim putovat až na úplný konec. Jestli hledáte něco
zvláštního, osobitého a úplně jiného, než vše, co jste doposud
četli, pak je pro vás Murakami správnou volbou.
Přestože se Tazaki dočkal po svém vydání v Japonsku r. 2013
(v ČR v roce 2015) rozporuplných reakcí a mnozí jej považují
za slabší z Murakamiho děl, já sama můžu knihu pouze vřele
doporučit. Zkuste vzít do ruky anglickou verzi, která se čte
velmi lehce a pokud vás Murakami osloví, pokračujte Kafkou
na pobřeží, který je ještě o trochu hloubavější.
KLÁRA MENŠÍKOVÁ
7.C
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KNIŽNÍ
NOVINKY

Myslíte si, že všechny dobré knihy už jste přečetli?
Nevíte, co koupit za počteníčko pod stromeček? Nebo
chcete naladit pořádnou vánoční pohodičku s knihou?
Myslím si, že aspoň jedna z vybraných knih, by vás
mohla zaujmout.

	
  
Nový román Dívka ve vlaku od Paula Hawkinse trhá
rekordy v prodeji a podmanil si všechny žebříčky
bestsellerů na obou stranách Atlantiku. Rachel
každý den jezdí vlakem a prohlíží si okolí. Jednoho
dne se jí naskytne pohled do bytu mladého páru.
Postupem času začíná mít pocit, že je zná a dá jim
dokonce jména. Jednou však uvidí něco, co ji
šokuje. Krátce na to se začne muž z dvojice
pohřešovat. Rachel se rozhodne, s tím něco udělat.
Mezi novinky patří rozhodně strhující životopis Elon
Musk: Tesla, SpaceX a hledání fantastické
budoucnosti. Elon Musk je osobnost, která ovlivní
naši budoucnost. Největší inovátor, podnikatelský
génius velikosti Steva Jobse, workoholik nebo
podivín. Tak bývá označován Elon Musk.
Především je ale technologickým vizionářem, který
mění science fiction v realitu. Je autorem vozů
Tesla, SpaceX létá pro NASA na oběžnou dráhu a
chystá se na Mars. Muskova společnost SolarCity
přivedla miliony Američanu ke sluneční energii.
Další novinka je tentokrát o módě, kráse a životním
stylu od českých blogerek Lucie a Nicol
Ehrenbergerových neboli A Cup of Style s názvem
Móda, krása a životní styl. Kniha je určena pro ty,
kdo se zajímají o péči o vlasy, o pleť, o módní
outfity, o líčení nebo o cestování a typy na cestu.
Pokud máte rádi fantasy příběhy, mohl by se vám
líbit román Město schodů od R. J. Bennetta. Shara
Thivaniová je na první pohled tichá nenápadná
žena, avšak za touhle maskou se skrývá jedna
z nejlepších špionek ve své zemi, která má za úkol
vyřešit brutální vraždu. Shara začíná během pátrání
v městě Bulikov tušit, že všechny bytosti nemusejí
být tak mrtvé.
Pokud hledáte knihu, u které si chcete odpočinout
a nepřemýšlet, Benjamin Alire Sáenz napsal knihu
Aristoteles a Dante odhalují záhady vesmíru, která by
mohla být právě pro vás. Ari a Dante nemají nic
společného. Ari je naštvaný teenager, který má
bratra ve vězení.
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Dante s neobvyklým pohledem na svět zase
všechno ví a všechno zná. Jednoho dne se
potkají na koupališti. Protože jsou ale oba
samotáři, začnou spolu trávit čas a zjistí, že
jejich přátelství je opravdu neobyčejné.
Jako poslední doporučení pro vás mám
román Útěk z teritoria smrti. Země se ocitla
na pokraji zkázy a nová vláda vyhlásila
Republiku Pravá Amerika. Přeživší byli
umístěni do táborů. Přesouváme se o
dvacet
let
později,
kdy
skupina
šestnáctiletých
chlapců
ze
sirotčince
objevuje pravdu. Společnost (vychovatelé)
mají v úmyslu je předhodit jako oběti
sadistické skupince lovců, kteří zabíjejí pro
zábavu. Jedinou nadějí na přežití je útěk.
	
  
	
  
	
  
ANNA TUPÁ 7.C

Pokud stejně jako já milujete Vánoce a
chcete se nechat naladit na tu správnou
sváteční atmosféru, mám pro vás pár
dobrých tipů na co se podívat. Přece
jenom budou zimní prázdniny, kdy se
každý z nás alespoň jednou uvelebí
v teplé dece před televizí s velkou
miskou cukroví a dívá se na vánoční
filmy. Ať už to jsou známé klasiky jako
Sám doma nebo česká pohádka Tři oříšky
pro Popelku. Velice známý a oblíbený
americko-britský film je také Láska
nebeská, který se skládá z více příběhů, a
u kterého se určitě nudit nebudete. Ale
na film, na který určitě nemůžete
zapomenout, je samozřejmě všech
oblíbený Grinch. Jde o rodinnou
muzikálovou komedii. Pokud jste tuto
pohádku ještě neviděli, tak vám ji vřele
doporučuji.
Jestliže jste milovníci animovaných filmů,
tak Velká vánoční jízda je tu pro vás.
Dokáže Santa během jedné noci nadělit
dárky všem? Podívejte se a uvidíte. Mezi
další oblíbené animované pohádky patří
také Vánoční koleda a Polární expres.

NA CO SE PODÍVAT
O VÁNOČNÍCH
SVÁTCÍCH?
	
  

	
  

Zapomenout nemůžeme také na Mrazíka, klasiku už
našich rodičů, kterého tradičně dávají každý rok přímo
na Vánoce.
Filmy: Prázdniny, Vánoční prázdniny a Vánoční skřítek
vám o svátcích jistě zvednou náladu.
Teď už stačí jen zatopit v krbu a vychutnat si krásné a
veselé Vánoce.
ALŽBĚTA TUPÁ 7.C

VAŘÍME MIKROVLNKOU:
Čokomuffin v hrníčku
	
  
Nepopírám, že pořádný krémový dort není
dobrý pro vaše duševní zdraví – to jistojistě
je. Ale zbytek vašeho organismu vám za něj
zrovna nepoděkuje. Přijdou-li na vás během
vánočních svátků chutě, zkuste „upéct“ tento
čokoládový koláček, který je úplně bez tuku a
navíc hotový během 90 sekund!
připravila KLÁRA MENŠÍKOVÁ 7.C

	
  

1. V menší misce nebo hrníčku smíchejte 3 pl
(polévkové lžíce) celozrnné mouky, 1 pl
holandského kakaa nebo karobu, 1-2 pl
třtinového cukru (můžete použít i jiná alternativní
sladila) a ½ čl (čajové lžičky) prášku do pečiva
bez fosfátů.
2. Přidejte 2 pl mléka, 1 vaječný bílek a vše dobře
promíchejte.
3. Vložte do mikrovlnné trouby a na plný výkon
„pečte“ 1,5 minuty. Poté uvolněte okraje
koláčku, půjde tak lépe vyklopit.
4. Servírujte např. s jogurtem nebo si vyrobte
zdravou polevu smícháním 1 pl rozehřátého
arašídového másla s 1 čl kakaa.
DOBROU CHUŤ!
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JAK VE ZDRAVÍ
STIHNOUT UŽÍT SI
VÁNOCE

Rádi byste si vychutnali vánoční období plnými
doušky, ale doposud jste neměli čas ani koupit
první dárek? Chtěla bych se s vámi podělit o
pár tipů, jak se i s minimálním časovým
limitem správně naladit.

Nejjednodušší věc, se kterou můžete začít, je stáhnout si první vánoční
písničku, co vás napadne. Tak využijete čas při cestě do školy. Večerní

	
  
	
  

čaj nahraďte svařeným vínem, které (pro ušetření času) zakoupíte
	
  
hotové v láhvi
v Ikea. Provoňte svůj dům Vánocemi s pomocí svíčky ve
skle (Ikea Vinter, 25,-) A večer oblečte tradiční teplé ponožky k
navození příjemné atmosféry.
Dalším krokem přispějte svému duševnímu klidu. Vyhraďte si pro sebe
2 hodinky a zajděte si do wellness. Nebo udělejte radost vaší mrazem
vysušované pokožce a dopřejte si občas hydratační pleťovou masku,
nebo jakoukoliv pečující kosmetiku, kterou si kvůli času odepíráte.
Ztracený čas naženete například při přípravě večere nebo obědu.
Vyzkoušejte některé již hotové pokrmy ze zdravé řady potravin Marks
and Spencer.

Mimo to jsem narazila i na vegetariánskou - zeleninovou verzi slavných masových kuliček v Ikea.
Jednoduše opečete a večeře je hotová.
Další důležitou fází je nákup dárků. Snadné řešení se nabízí v online nákupu. Existuje plno
webových stránek zaměřených přímo na vtipné a užitečné drobnosti pro vaše blízké. Tudíž byste
všechen stres mohli omezit pouze na jeden večer u notebooku. Zázrak rychlého balení koupíte
opět nejlevněji v Ikea. Jsou to sady dárkových tašek.
Co se inspirace týče, pokud má mít váš dárek za účel potěšit, poté být využit a přitom zůstat ve
výhodném cenovém limitu, pro mě to znamená rozhodně jídlo! O vánočních svátcích ale o něj
není nouze, proto doporučuji trvanlivé potraviny, pro pozdější použití. Můžete darovat vícezrnnou
směs na pečení chleba (Ikea 69,-), perníkový domek k sestavení (Ikea 69,-), tématickým dárkem se
určitě stanou perníčky v plechovém boxu (Ikea 99,-). Dárek s osobním nádechem vaší kreativity
vytvoříte pomocí dozy (různé tvary a veliskosti: Ikea od 39,-), kterou naplníte čímkoli vás napadne.
Vhodné je dozu naplnit druhy balených čajů, čokoládovými pralinkami, použít můžete i bylinky
anebo ji vyplnit vlašskými ořechy a zalít medem. Fantazii se přece meze nekladou.
A jak nejlépe prožít vánoční dny? Připravte si plán. Můžete vyzkoušet co nejvíce vánočních tradic
z celého světa, pořádat filmový maraton nebo péct.
Tip na nabraná kila zní: Ryba je to nejzdravější, co můžete na Štědrý den sníst - Dobrou chuť!
Místo majonézy do salátu přimíchejte bíly jogurt. Na cukroví vyzrajte zdravými recepty,
dostupnými na celém internetu. A prázdninovému lenošení se vyhněte návštěvou vánočních trhů a
nezapomenutelnými zimními večerními procházkami.
	
  
Krásné Vánoce!
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TAMARA WETTEROVÁ 7.C

ISLÁMSKÉMU

	
  

STÁTU NA DOSTŘEL
“ALLAH SNACKBAR!”
křičím na oplátku asi 18-ti letému bojovníkovi,
který právě vyrazil ze 30 metrů vzdálených pozic
Islámského státu naproti naší základně. Když je
tu věta “Allah Akbar” na denním pořádku,
komentujeme její radikální vyznavače značnou
dávkou satiry. Evropanovi se život, jaký vedeme
my, ženy kurdské jednotky YPJ, která bojuje na
frontě mezi Rojavou a “Islámský státem”, může
zdát nemyslitelným, ale pro mě a dalších 13
bojovnic, je to naprostá realita. My ženy tvoříme
asi 40% kurdské armády, což je velkou výhodou,
protože Islamisté věří, že když je zabije žena,
nečeká je ráj a 72 krásných pannen, ale rovnou
peklo. To se nám vyplatilo i při obraně města
Kobaní, stačilo spustit indiánský pokřik v podání
14 žen a nepřátelské milice prchaly z dohledu.

Ne pokaždé strana černé vlajky dodrží
nepsané pravidlo každodenních útoků, ale můžeme si
být zcela jisté, že o víc než 48 hodin se nezpozdí.
Spíme 4 hodiny denně s kalašnikovy v ruce, světla
nikdy nezhasínáme, ruší nás zvuk generátorů
přinášejících elektřinu do našeho improvizovaného
domova. Ranní hygienou je nám cigareta a hrnek
čaje, a přesto všechno neztrácíme elán a právě kvůli
pomíjivosti šťastných okamžiků si je dokážeme
opravdu užít. Když k nám přijely na návštěvu dvě
české novinářky, připadaly si prý jak na skautském
táboře. Nemáme žádný osobní život, vzdaly jsme se
práva na to mít manžela nebo děti, ale zato máme
obrovské odhodlání a odvahu bránit naši zemi Syrský Kurdistán.
	
  

A TEĎ TROCHU JINAK.

23.11.2015, večerní Brno, ČR
Kolem monumentální budovy Univerzity obrany se motá pár studentů v maskáčovém
vojenském úboru. Je chladno, první chladno letošní zimy. Houfy lidí míří do vedlejší prosklené
budovy, která se tyčí do výšky osmi pater, Moravské zemské knihovny. Na debatu, která se koná v
konferenčním sále o 120 místech, se zaregistrovalo přes pět stovek zájemců a my jsme mezi nimi.
Za stolem sedí dvě známé novinářky, ikony válečné žurnalistiky, Lenka Klicperová a Markéta
Kutilová, které se před nedávnem vrátily z cest po severním Iráku a Sýrii, a vedle nich ve své všemi
oceněními ověšené uniformě podplukovník David Čep, účastník bojových misí v Kosovu a
Afghánistánu.
Lenka a Markéta jsou zkušené novinářky, které za sebou mají už spoustu. Mimo jiné absolvovaly
výjezd do Konga, Keni nebo na Haiti. Na válečné frontě mezi kurdskými jednotkami a Islámským
státem se však doposud neocitly.
Tedy až do začátku letošního září.
Přenesme se na chvíli do Syrského Kurdistánu, do oblasti zvané Rojava, která přes žalostné
podmínky, ve kterých se nachází, začíná obracet minci bojovníkům s nejkvalitnějším vojenským
vybavením, džihádistům, kteří své postoje mylně nazývají náboženstvím, teroristům z Islámského
státu.

PŘÍBĚH ZAČÍNÁ...
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Cíl Lenky a Markéty je syrské
Kobaní. Město, jež se stalo
Stalingradem Blízkého východu,
města, jež se jako první dokázalo
dostat ze spárů teroristů z
Islámského státu. Takové cestě
předchází
spousta
příprav. Markéta před odletem

	
  

sepisuje poslední vůli a určuje
opatrovníky pro svou tříletou
dceru.
Okolí
jejich
cestu
komentuje výroky poukazujícími
na absenci rozumu.

,,Je potřeba si uvědomit, jak moc je válka v Sýrii skutečná a jak moc v ní jde o
život. Lidé, kteří ze Sýrie prchají, mají strach. Stejně jako ti, kdo na jejich příchod
do Evropy hledí s nevraživostí. Strach je to, co živí všechny války, a strach je to, co
dělá svět horším. Je čas dát prostor jiným emocím a taky upozornit na to, že nic v
této válce není černobílé…“
Do Sýrie míří přes Irák, z iráckého Irbílu se
Vsakuje se do půdy, tu a tam vznikají
vydávají po zemi na 700 km dlouhou trasu. mohutné požáry, lidé mají dýchací problémy a
Cestou míjí stánek s armádním vybavením, velká část jich trpí rakovinou. Válka uzemí velmi
zvažují, zda-li za poslední irácké dináry nakoupit poznamenala a ani přes sliby Evropy a Ameriky
neprůstřelné vesty, máskáčové kalhoty nebo se na kurdském území nenechází žádná
vojenské boty. Jenže je jasné, že pokud se humanitární organizace. Je to kvůli blízkosti IS
dostanou do nějaké šlamastyky, bude hrát roli nebo za to může levicové přesvědčení Kurdů?
především rychlost, což je ve dvacetikilové
Bašár Asad sice přímo proti nim nezbrojí,
vestě a přilbě komplikovanější. Cestu k Tigrisu nicméně potom, co dostal od Ruska mohutné
lemují uprchlické tábory obehnané ploty s zásoby zbraní, není ani záhuba Kurdů v jeho
ostnatými dráty. Překročením hranice se prospěch neočekávatelná. (Pozn. Je prokázáno,
dostávají do jiného světa - do světa války, že Turecko posílá dodávky zbraní na
strachu, nestability, inflace, nejistoty…
severovýchod Sýrie – rebelům) Na
severu
Pro výpravu do takto nebezpečné země je Sýrie je vše 10x dražší než před válkou, zásoby
základ mít svého vlastního ověřeného se do Rojavy nemají jak dostat, jediné letiště v
fixera(=člověk mluvící domovským jazykem, této oblasti je pod nadvládou bojovníků Asada,
který vyřídí potřebná povolení a hlavně vás a ti na všechny dodávky vybírají tučné clo.
prodá Islámskému státu až v nejkrajnějším Lenka byla zrovna v Iráku, když místní televize
případě :D). Severní část Sýrie obývaná Kurdy, poprvé vysílala živě prohlášení Angely
ve které leží Kobaní, obývaná Kurdy, byla Merkelové o souhlasu přijetí syrských uprchlíků.
Asadovým režimem vždy utlačována. Nikdy do Lidé to prý vesměs pochopili asi takhle:
ní příliš neinvestoval. A tak se veškerá ropa na NĚMECKO JE CHCE. Nemá pracovní síly, další
tomto území těží nejzastaralejším způsobem, lidi přivítá s otevřenou náručí (Pozn. Ilegální
ropnými kladivy, pod nimiž se roztéká černá cesta do Evropy stojí asi 70 000 Kč).
lepivá hmota - syrská ropa.
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Později obě ženy prostřednictvím
překladatele mluvily s obyvatelem Kobaní
(19), který díky nevybuchnuté bombě v
	
  
batohu pohozeném
na ulici, přišel 	
  o obě
	
  
ruce. Dostaly se k tématu útěku do Evropy
přižemž si muž postěžoval, že nemá šanci se
k nám dostat, protože by jednoduše
nepřeplaval moře.
V Kobaní už zemřelo 131 lidí, kteří
šlápli na minu a dalších 31, kteří město
odminovávali. Přes 70 lidí přišlo o končetiny.
V Rojavě přitom není jediná funkční
nemocnice. Složité případy se vozí přes
turecké hranice a je jen na celnících, jestli
překročení hranic povolí nebo ne. Na
druhou stranu, Rojava je stale pokrytá volně
přístupnou sítí, přes kterou je možné se
napojit na internet, v Islámském státu je
připojení velmi hlídanou záležitostí, slouží k
němu pouze zvláštní internetové kavárny a i
zde jsou přístupné informace velmi
omezené.

Auta - ať už pojízdná, či častěji nepojízdná, jsou pro děti
v Kobaní vítaným zdrojem zábavy.

Píše se 25. červen 2015 a celý svět sleduje
dění v Tunisku, kde mladý islamista
napojený na IS postřílel na pláži čtyři desítky
turistů. Přesně v ten samý den povraždili
bojovníci v Kobaní 320 lidí, z toho téměř
300 civilistů. Ale na to se jaksi zapomnělo.
Zaútočilo 70 teroristů, byli převlečeni za
vojáky YPG a někteří mluvili kurdsky. Proto
se jim podařilo projet všechny checkpointy.
Přijeli v noci a začali střílet spící lidi. Ti si
mysleli, že jsou to vojáci YPG, byli úplně
	
  
dezorientovaní.

Z Kobaní uteklo před hlavním útokem IS 45 000 lidí. Doposud se
jich prý vrátilo asi 30 000. Toho osudného dne IS útočil ze třech
stran. Smrtelnou ranou byl útok ze strany Turecka, které nechalo
po svém území přejet válečné tanky Islámského státu a pak jen
pozorovalo jak se Kobaní přeměňovalo v trosky.

Všechny postříleli. 	
   Pak se zabarikádovali v
budovách nemocnice. Boje trvaly tři dny, než se je
podařilo zabít.
Kurdské milice mají zoufalý nedostatek
techniky, většina jednotek jezdí civilními auty.
Pokud potřebují obrněný transportér, jednoduše si
obouchají auto plechovými deskami. Na jedné
straně je IS, které používá zbraně s termovizí a ve
svých službách má snipery z celého světa, kteří
jsou schopní střelit člověka do čela ze vzdálenosti
2 km, na straně druhé jsou to kurdští pěšáci s tou
nejzastaralejší technikou - kalašnikovy a granáty,
které musí nejdříve odjistit, zapálit a potom teprve
hodit po nepříteli. Lence a Markétě byli na 700 km
dlouhé cestě do Kobání jako ochranka přiděleni tři
příslušníci YPG, kteří jeli v autě před nimi. Cesta do
Kobaní byla osvobozená teprve velmi krátkou
dobu, proto se na místě mohla nacházet
nevybuchlá munice, která před nimi mohla
explodovat.

“Šel jsem po ulici a viděl batoh, zvednul
jsem ho a podíval se, co je uvnitř.
Bouchlo to. Vůbec jsem nevěděl, co se
stalo. Viděl jsem krev a byl v šoku. Až
pak přišla bolest. Mám nefunkční
protézy a to mne stály 11 tisíc dolarů.
Otec kvůli tomu prodal dva domy.``
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Riziko únosu na takových místech je obrovské. Britský novinář, který byl unesen koncem loňského
roku, líčí situaci takto: ,,Jeli jsme po opuštěné silnici. V dálce stálo auto IS plné bojovníků. Jen
čekali, koho by unesli. Tak unesli mě. Dostával jsem dvě jídla denně, prvních pět měsíců mě každý
den mučili, pak už ne. Měl jsem příšerný strach, ale nejstrašlivější je, že člověk si dokáže zvyknout i
na strašlivé věci. Měl jsem štěstí. IS mě vyměnili za 6 svých bojovníků z kurdského zajetí a já jsem
přežil, a teď o tom můžu vyprávět.”
	
  
	
  

,,Myslím, že IS je banda idiotů řízená skupinou
velmi inteligentních lidí, kteří páchají terorismus
ve jménu islámu.”

,,Všechno, co dělají, je neislámské.	
  
Tohle není islám, nic z toho by
dobrý muslim nikdy neudělal.
Řežou lidem hlavy, popravují,
znásilňují.`` prohlašuje jeden z
obyvatelů Kobaní. Jenže se pak
Lenka s Markétou dozvídají o
zvěrstvech, která nepáchají na svých
zajatcích jen IS, nýbrž i kurdské
milice. Dozvídají se, co se stalo
jednomu ze zajatých, kurdští vojáci
ho donutili vypít naftu a pak ho
beze všeho zapálili.

Válka je prostě krutá a neexistují v ní žádní černobílí hrdinové.
	
  
Kopec
Mištanur je strategickým místem v
Kobaní. Během bojů ho dobyl Islámský
stát a každý dům se stal základnou jeho
bojovníků. Lidé, kteří se sem vracejí, na
místě svých obydlí najdou jen hromady
sutin.
Jeden z dotazů při Debatě byl ohledně
autentičnosti fotografií pořízených v Sýrii.
Žádná z nich není naaranžovaná,
všechny zachycují reálné okamžiky z
každodenního života.
Založeno na pravdivých OVĚŘENÝCH výpovědích skutečných osob.
Děkujeme Asociaci pro mezinárodní otázky, Lence Klicperové a Markétě Kutilové za povolení použit
jejich fotografie a výňatky z jejich knihy Na dostřel Islámskému státu, jejíž koupí jsme i my přispěly
na rekonstrukci města Kobaní.
BARBORA KOMOŇOVÁ & SÁRA DAVIDOVÁ 7.C
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HOKEJBAL HBK KYJOV
Hokejbal
je
jeden
z nejpříbuznějších sportů
lednímu hokeji. Hlavním
rozdílem mezi ledním
hokejem a hokejbalem je,
že hráči po hřišti nejezdí
na bruslích, ale běhají ve
sportovní obuvi. Nehraje
se s pukem, ale se
speciálním
plastovým
míčkem oranžové barvy,
který se hráči snaží dostat
do soupeřovy branky za
pomocí hokejek. Povrch
hřiště je tvořen asfaltem,
případně betonem nebo
speciálním
plastovým
povrchem. Hrací plocha
je ohraničena mantinely
z tvrzeného plastu.	
  

JÁ A HOKEJBAL
Hokejbal hraji přibližně 6 let, začínal jsem v Hustopečích, kde jsme
nedosahovali mnoho úspěchů. Tehdy pro mě byl hokejbal jen
zábava. A nikdy jsem si nemyslel, že bych to mohl dopracovat tam,
kde jsem nyní. V Hustopečích se nám podařilo vybojovat 2. místo
ve skupině na MČR. Následoval špatný rok, po kterém se
mládežnický hokejbal v našem městě úplně rozpadl.
Po téhle sezoně mne zkontaktoval největší Hustopečský rival a já
neváhal a přešel jsem na roční hostování do HBK Kyjov. Ze začátku
jsem byl velmi skeptický, ale časem jsem si začal věřit. Hned v první
sezoně jsme hráli extraligu mladšího dorostu. Základní skupinu se
nám podařilo bez problémů vyhrát, na tenhle úspěch navázalo
vítězství na nejprestižnějším dorosteneckém turnaji, na Pražském
míčku. Po Pražském míčku jsme začali hrát play-off extraligy, kde
jsme nakonec skončili na 6. místě.
V této sezoně jsem trvale přestoupil do Kyjova a opět hraji
extraligu, tentokrát už staršího dorostu. Zatím se střelecky trápíme a
patří nám až 5. místo v základní skupině. Hlavním důvodem
špatných výsledků je věk týmu. Tam kde ostatní týmy mají průměr
kolem 18-19 let, my máme průměr kolem 16 let.

MICHAL NEMEŠKAL 6.C

Atletická skupina TJ LOKOMOTIVA
Ahoj, tak jsem opět tady s (doufám užitečnými) informacemi ze Břeclav – část III.
světa
sportu,
konkrétně
tedy
z atletiky.
V minulém	
   čísle jsme nakousli téma podzimní a zimní přípravy (co
jsou to objemy, jak je nabrat), v tom vánočním si řekneme, jak by
měla
vypadat
další
fáze
tréninku.
Naše atletická skupina se potom, co naběháme potřebné
kilometry, zaměří na rychlost, výbušnost, dynamiku – zkrátka na
věci, bez kterých se dobrý atlet neobejde. To znamená, že
tréninky, které jsme dosud označovaly jako objemové, popř.
vytrvalostní se rázem mění na tréninky rychlostní, popř. rychlostně
vytrvalostní.
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K tomu, aby byl tento ideál naplněn, nám pomáhá trénování

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

K tomu, aby byl tento ideál naplněn, nám pomáhá trénování
v atletickém tunelu v Brně (viz. obrázky), v Břeclavi na
stadionu,
nebo
také
v Bojanovicích
v posilovně.
Náplň
takového rychlostního tréninku je velmi často tvořena
	
  
tzv. úseky. V praxi to vypadá tak, že máme určitou vzdálenost
(řekněme 100m), určitý čas, za který ji máme urazit (třeba 16
sekund) a určitý počet opakování, jakési série. Tento typ
tréninku je efektivní, ale zároveň velmi náročný.
Typy úseků, časy, počet sérií – tohle všechno se dá lehce
měnit, přizpůsobovat a kombinovat – zkrátka si s tím může
každý pohrát podle sebe tak, jak mu vyhovuje, nebo jak se
zrovna cítí. Skvělý typ úseků je tzv. pyramida, kdy se jde
např. 100m, 200m, 300m, 200m, 100m – člověk se naučí
běhat v tempu, regulovat rychlost, orientovat se v časech…

Poslední věc, kterou bych rád dodal je, že o Vánocích, které se závratně blíží, se dá trénovat stejně
kvalitně, jako po celý zbytek roku. V případě, že nasněží, je skvělou alternativou běhu např. běh na
lyžích.
Nakonec bych Vám rád popřál příjemné prožití vánočních svátků, a ať se vám splní všechna vaše
přání.
DAVID POLÁČEK 3.A
	
  
	
  

KAM SI JÍT ZACVIČIT?

	
  
	
  
	
  
	
  

Pokud se i přes zimu chcete udržet
	
  
fit, máme pro Vás další tip na
	
  
cvičení,
kterým
je
Jumping.
	
  
Jumping je poměrně nový typ
	
  
	
  
cvičení
na
patentovaných
	
  
trampolínách, který je určen opravu
	
  
	
  
pro každého. Jde o kombinaci
	
  
rychlých a pomalých poskoků,
	
  
dynamického sprintu, balancování,
	
  
	
  
silových prvků a strečinku. Během
	
  
cvičení
dochází
k efektivnímu
foto: www.getlokal.com
	
  
spalování kalorií a formování
	
  
	
  
postavy, působí skvěle proti stresu,
postavy, působí
skvěle
proti
stresu,
a
šetříte
při
něm
i
svoje
klouby, které jsou chráněny před
	
  
zbytečnými nárazy.
	
  
	
  
Ty, kteří si myslí,
že jde o nenáročné cvičení, vyvede hned první hodina z omylu. Nejbližším místem,
	
  
kde si můžete
	
   Jumping zacvičit, jsou Velké Pavlovice, pod vedením M. a L. Crhákových. Cena jedné
lekce je 70 Kč,
	
   k zakoupení jsou i permanentky za zvýhodněné ceny. Rozvrhy lekcí a další informace
najdete na jejich internetových stránkách - www.jumping-pavlovice.cz.
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PAVLA KROTKÁ 7.C

VÁNOCE
V BRNĚ
Pokud hledáte místo s opravdu velkou
nabídkou dárků za příjemné ceny,
zajeďte si v termínu od 4. do 13.
prosince na brněnské výstaviště. Čeká
tu na vás téměř 500 stánků od
vystavovatelů
z mnoha
oborů,
řemeslnický jarmark a také doprovodný
program, zahrnující například: VIDAscience show, pohádkový muzikál –
Princové jsou na draka nebo také
mikulášskou
nadílku.
Na těchto stránkách naleznete více
informací (i konkrétní vystavovatele a
jejich produkty):
http://www.bvv.cz/vanocnitrhy/vanocni-trhy-2015/

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Také letošní vánoční trhy v Brně určitě stojí za
zmínku. 27. 11. se zde, na náměstí Svobody,
rozsvítil vánoční strom a tím zahájil i celé trhy. Svým
návštěvníkům jako již tradičně nabízejí stánky
s občerstvením a ručně dělanými výrobky, tento rok
je jich celých 62. Nachází se tu i krásný Betlém nebo
zvoneček na přání. Celkovou atmosféru dotváří
program na pódiu, kde se prezentují nejrůznější
kapely či divadla. Pokud se chcete o akci dozvědět
více,
navštivte
stránku:
http://www.brnenskevanoce.cz
BLANKA MACHOVÁ A ANETA TOMŠÍKOVÁ 7.C

ANTIKVARIÁT
ALFA

foto: www.brnenskevanoce.cz
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

foto: www.antikalfa.cz

Všem milovníkům knih bych ráda doporučila
úžasný antikvariát, na který jsem úplnou
náhodou narazila při pochůzkách po Brně. Je
snadno dostupný, jelikož se nachází na ulici
Veselá, ležící přímo vedle náměstí Svobody,
také je prostorný a moderně zařízený, takže se
nemusíte bát, že byste se zde nevyznali.
Antikvariát nabízí širokou škálu knih, od beletrií,
cizojazyčných děl, až po různé odborné knihy,
zaměřené na historii, umění, či architekturu,
kterou většinou ve skvělém stavu a jejich cenu
ocení snad každý z nás. Pokud chcete zjistit,
jaká konkrétní díla mají v nabídce, navštivte
jejich e-shop: www.antikalfa.cz
ADÉLA HURTOVÁ 7.C
20	
  

I ❤ HORY

	
  
	
  

Milovníci zimy pozor! Radost z prvního sněhu
máme již za sebou, zbývá už jen vyhledat
nejvhodnější místo, kde si můžeš v klidu užít
zimní sporty a které splňuje všechny tvoje
požadavky. Ať už preferuješ české hory,
Rakousko s vynikající kuchyní, slovenské
Tatry nebo jinou destinaci, určitě se vyplatí
někam vyrazit.

	
  

Nechce se ti nic moc zařizovat a vymýšlet? Vždycky se můžeš zúčastnit školního lyžařského kurzu.
Každoročně se jezdí buď na Praděd, nebo na rakouský Schladming. Osobně doporučuji spíš Alpy.
Sice je to cenově o něco náročnější, ovšem ježdění a dech beroucí výhledy za to rozhodně stojí.
Zimní dovolená s rodinou je kolikrát zábavnější než "pouhé" válení se u moře. Hory jsou také blíž.
Jazykovou bariéru nemusíš řešit, když se vydáš na Slovensko. To jsou jen tři z mnoha důvodů, proč
se rozhodnout jet právě tam. Nejvyhlášenější a nejoblíbenější je pravidelně Tatranská Lomnica.
Mimo širokou nabídku sjezdovek všech obtížností okolí osady skrývá mnoho zajímavých přírodních
památek. Dají se využít k odpočinku po dni stráveném na sněhu.
	
  
	
  
Nevyhovuje tobě nebo rodičům termín v sezóně?
	
  
Nevadí, řešení je snadné. Největší výhodou
	
  
ledovců je nejdelší možné období, kdy jsou
	
  
sjezdovky a vleky v provozu. V Česku bohužel
	
  
žádné nemáme, nejbližší jsou
	
  
	
  
v sousedním Rakousku. Můžeš se rozhodnout
	
  
dokonce už v říjnu nebo klidně až v dubnu.
	
  
Nevýhodou jarního lyžování/snowboardování na
	
  
ledovci je vysoký počet lidi, kteří měli stejně skvělý
	
  
nápad jako ty. Je potřeba větší opatrnosti, ale díky
	
  
velké rozloze středisek nebývá "hlava na hlavě".
	
  
	
  
	
  
Dle mého 	
  názoru neexistuje lepší způsob, jak oslavit Silvestra, než s nejlepšími přáteli na horách.
Nechce se	
   ti jezdit daleko a oprašovat základní německé fráze? Není problém, protože i v Česku
	
   místa, kde to 31. prosince pořádně žije. Například v Peci pod Sněžkou najdeš
se dají najít
	
  
příjemné ubytování
všech cenových kategorií. Největší lyžařský resort u nás nabízí dohromady 41
	
  
km sjezdovek, ke kterým ti umožní přístup pouze jeden skipas. Navíc letos je nově propojen areál
	
  
v Jánských	
   Lázních se střediskem v Peci, takže už nepotřebuješ zjišťovat, kdy odjíždí skibus.
Ovšem
jestli máš možnost vyrazit dál za hranice, určitě toho využij. Konkrétně v Rakousku
	
  
se nejlíp 	
  jezdí/slaví třeba v Saalbachu, Zell am See, v údolí Pitztal, na Schladmingu nebo
	
   Alpy samozřejmě poskytují více lokalit a lepší terén pro ježdění, který je navíc doplněn
Dachsteinu.
o typické 	
   hitovky, pořádný Schnitzel a aprés-ski bary na každém kroku. Tato kombinace ti
	
   zvedne náladu.
stoprocentně
I pokud nejsi lyžař či prknař, pobyt na horách s fajn partou je určitě víc než příjemná
alternativa, jak si řádně a nezapomenutelně užít poslední den (a noc) v roce.
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ROZÁLIE SUNTYCHOVÁ 7.C
	
  

ADVENTNÍ VÍDEŇ
Jelikož se letos nekoná vánoční výlet do Vídně se školou kvůli současné
politické situaci, rozhodli jsme se, že ji absolvujeme sami.
Vídeň je nám blízká a cesta je tím pádem
snadná. Můžete volit mezi vlakem a autobusem
Student Agency, který jezdí snad každou
druhou hodinu. Ubytování nám tatínek našel
na slevomatu, takže i tam sledujte akce! Vybrali
jsme si hotel Prinz Eugen, který je pojmenován
podle jednoty těžkých křižníků z druhé světové
války.
Odpoledne jsme se na doporučení kamarádky
zastavili v Primarku, kde je cemově výhodné
oblečení - samozřejmě však na úkor kvality.
Proto mě tam už nikdo nedostane!
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Ztráty
a nálezy
	
  
Můj
večer se opravdu „vydařil“, protože jsem
	
  
snad
za půl hodiny po odchodu ztratila telefon!
	
  
	
  
Naštěstí
jej našel starší pár a po domluvě mi byl
	
  předán. A tatínek zase parkovací kartu. To
	
   den! Nakonec jsme prohlásili, že na závěr
byl
	
  
by to chtělo něco sladkého, a tak jsme zašli na
	
  
mé
	
   oblíbené cappuccino, které piji v jakoukoli
dobu,
a Sacher. Cestou k hotelu jsme prošli
	
  
	
  
večerní
rozsvícenou a ozdobenou Vídeň a šli
	
  spokojeně spát.
	
  
Trhy
	
  
Ve městě se pohybovalo minimum lidí, ale
	
  
vzhledem
k větru,
který
nás
neustále
doprovázel, jsme brzy odjeli. Měli jsme však
možnost projít si trhy v centru v blízkosti
radnice a na Maria Theresia Platz, kde byla
výzdoba loni honosnější. Ve starém městě
kousek od Štěpánského domu se nachází
tzv. Christkindlmarkt, který je chloubou Vídně.
Na památky nesmíme zapomenout, protože
těch je tu opravdu hodně. Naprosto mě
fascinuje Votivní kostel, Štěpánský chrám
	
  
nebo
Hofburg, který jsem si prošla a nelituji!
	
  
Dále
všechny
budovy
	
  
kolem
Maria Theresia Platz, kde jsou muzea a
	
  
právě
zmiňovaný Hofburg a určitě radnice, celé
	
  
staré
město, opera a jedinečné kostely
	
  
v	
   různých stylech. Rozhodně si je projděte, stojí
	
   to!
za
DEBORA VRÁTILOVÁ 7.C
	
  
foto: KLÁRA MENŠÍKOVÁ7.C
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Plachutta
Večer jsme nemohli vynechat restauraci
u Plachutty, kde podávají Vídeňské speciality.
Objednali jsme si Taffelspitz, což je maso
vařené ve vodě se zeleninou - něco na způsob
vývaru, podávané
se
špenátem
a rösti (nastrouhané
zapečené
brambory)
a dále Zwiebelrostbraten, neboli
roštěnou
s cibulovými kroužky také se zapečenými
bramborami. Sliny se mi sbíhají ještě teď! Jedná
se o nejznámější restauraci ve Vídni
s těmito pochoutkami a navštívilo ji již mnoho
významných lidí ze světa. Cenově je v rámci
možností přístupná. Myslím, že zažít tuto
atmosféru je, jak se říká, „za všechny
prachy“. Další
autentická
restaurace
se
jmenuje FiglMüller, kde servírují vynikající
Vídeňské řízky s jejich speciálním bramborovým
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salátem.

NA OTOČKU V KODANI

	
  
	
  
	
  
Tento přístav bývá velmi často vyobrazován na
různých	
   pohledech či fotografiích charakterizující
	
  
Kodaň. Ve středu města se nachází astronomická
	
  
observatoř
Rundetarn, odkud je za dobrého počasí
	
  
výhled
na
celé
město
včetně
	
  
	
  
náměstí
Grabrodretorv, které je typické dánskými
	
  stavbami. Kolem zábavního parku Tivoli jsme jen
	
  
prošli,
ale být tam déle, neváhám ani minutu!
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Den
Lille havfrue
Prošli jsme spoustu	
   ulic, dalších náměstí a viděli
	
  
jsme
i tři kostely. Těch v Kodani o moc víc ani není.
	
  
	
  
Kostely jsou taková naše rodinná tradice. Kdekoli
jsme, musíme je za každou cenu vidět. Ta rozdílná
architektura
nás
totiž
fascinuje!
Nesmím
opomenout ani renesanční zámek Rosenborg,
který je pro Dány významný tím, že jsou zde
uschovány korunovační klenoty a jedná se o
dřívější sídlo královské rodiny. Nejočekávanější
památkou byla malá mořská víla, v překladu Den
Lille havfrue, umístěná na hvězdicovém „ostrůvku“
naproti pevnosti Kastellets. Tuto postavu musí znát
naprosto každý z pohádek od Hanse Christiana
Andersena nebo z filmů. A byl to opravdový
zážitek, vidět tolikrát zpracovaný příběh v podobě
sochy na vlastní oči. Zpracoval ji Edvard Eriksen a
modelem mu byla primabalerína Ellen Cena.

Bez shonu a spěchu, při tom neustále v pohybu.
Má návštěva Kodaně byla velmi spontánní a
účel cesty nebyl tentokrát za poznáním města.
Spolu s rodiči jsme přijali pozvání na České
velvyslanectví, abychom prezentovali naše
vinařství. Času bylo málo, ale Kodaň naštěstí
není
velkoměsto
(celkový
počet
občanů s aglomerací je cca 1,5 mil.), takže se
hlavní zajímavosti dají stihnout za jeden den.
Pokud máte rádi muzea nebo galerie, tak
neváhejte a navštivte třeba Národní muzeum
umění. Dánsko je nám vcelku vzdálená země,
proto je dobré přiučit se něco o její kultuře.
Nám na to čas už bohužel nezbyl. Ubytování
jsme měli naproti královského paláce,
v blízkosti přístavu „Nyhavn“, což mělo svou
atmosféru! Objednali jsme si jej přes
booking.com a dopravili jsme se autem, a tak s
výběrem letenky nemohu sloužit. V určitém
období jsou velmi levné, takže stačí jen najít
správný termín.
Kam na jídlo?
Večer jsme šli, po úmorné dvanáctihodinové
cestě, na večeři do místní dobré restaurace a
neudělali jsme chybu. Dánská jídla se skládají
převážně z plodů moře, brambor a sendvičů,
což mi naprosto vyhovovalo! Restaurace
jménem Noma, nacházející se blízko pobřeží,
soutěžila
letos
mimo
jiné
i
o Michelinskou hvězdu.

Vše za jeden den
Ráno jsme si udělali rychlou snídani a vyšli do
ulic za poznáním. Měli jsme zhruba 5 hodin a
překvapivě jsme viděli vše, co jsme měli
v plánu.
Jako první jsme začali královským palácem –
Amalienborg, který je vskutku impozantní a Velvyslanectví
honosná
stavba
v rokokovém
stylu a České velvyslanectví se nachází na dlouhé ulici,
parlamentem Folketing, obehnaným
vodními kde jsou téměř i všechna ostatní. To naše je velmi
kanály, jenž je součástí komplexu čtyř budov vkusně zařízené a honosné. Pan velvyslanec je
paláce.
Poté
jsme
pokračovali opravdu příjemný, zdvořilý a pohostinný muž. Na
k přístavu Nyhavn, který svými barevnými domy pozemku je i ubytovna pro české občany, pracující
vzbuzuje radostný dojem a kolem kterého je v budově.
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snad stovka 	
  restaurací.
DEBORA VRÁTILOVÁ 7.C
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Čti nás online na:

www.gymhust.cz/pro-studenty-a-rodice-skolni-casopis

Nebo sleduj na facebooku:
www.facebook.com/salamandrcasopis
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