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„Nedostatkem naší doby je nedostatek času.“ 
 - Gerhard Uhlenbruck 

 
V minulém čísle jsem psala, jak mi přijde, že všechno 
ubíhá neskutečně pomalu. Při posledních dnech výuky, 
kdy se ještě snažíme doladit známky alespoň zčásti 
podle našich představ, mám pocit, jako by se ručičky 
na hodinách posouvaly rychleji než obvykle a já nevím, 
do čeho se pustit jako první. 
Ať už to pro nás byl rok úspěšný či neúspěšný, rok 
zklamání nebo plný radosti a štěstí jedno je jisté – 
všichni se už těšíme na léto, kdy po celé dva měsíce 
můžeme školu hodit za hlavu a dopřát si zasloužený 
odpočinek. 
Na prázdniny už jistě mnozí z vás plány mají, ale i tak 
tu pro vás máme několik článků se skvělými typy – ať 
už se jedná o pobyty v zahraničí anebo jaká zajímavá 
místa najdete v Brně. Ohlédneme se i za uplynulým 
mistrovstvím světa v hokeji. A pokud nechcete léto 
strávit jen lenošením, poradíme, kam si jít zacvičit. 
Za celou redakci vám přeji krásné léto. Doufám, že se 
vrátíte odpočatí a plní nezapomenutelných zážitků, 
které nám rádi sdělíte skrze náš časopis. Těším se na 
vás zase u podzimního čísla! ;) 

TEREZA VACULÍKOVÁ 6.C 
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Černobílý svět  
The Help 

Chci se s vámi podělit a doporučit příběh, 
který mi nedal spát, dokud jsem ho 
nedočetla až do poslední věty.  
Autorka knihy nám ukazuje tvrdou realitu a 
postavení černých lidí v 60. let 20. století 
na americkém Jihu. Jedná se o vyprávění 
tří žen, každá je svým způsobem 
výjimečná. Aibileen a Minny jsou dvě 
černé hospodyně, které jsou utlačovány. 
Byly v očích svých paniček postradatelné a 
nepotřebné. Zacházely s nimi velmi 
nedůstojně. Ale to ony byly ty, které braly 
a vychovávaly jejich děti jako svoje vlastní. 
Na druhé straně je tu příběh jedné 
z těchto paniček, která však s podmínkami 
pro černé hospodyně nesouhlasí.  
	  

Jejich životy se po celou dobu proplétají, až 
nakonec dojdou k závěru, kdy se rozhodnou 
udělat společně velký krok do neznáma.  
Postavy jsou velmi barvitě vyobrazeny, pomáhá 
tomu slang černých lidí. Knihu jsem četla 
s napětím a poutavostí. Zjistíte, jak žili lidé na 
druhé straně a jak jejich životy nebyly zdaleka 
šťastné a lehké. Místy se budete smát, místy 
plakat, místy se možná tak naštvete, že byste 
paničkám nejraději jednu vlepili, a místy 
přemýšlíte, jak je možné, že se k sobě lidé 
dokázali chovat tak ošklivě pouze na základě 
barvy pleti. K neuvěření, že jsme pouze o 50 let 
dál a rasismus už zdaleka není na takové úrovni. 
             ANNA TUPÁ 6.C 
 

Zajímavosti: 
� Kniha patří mezi 100 
nejlépe oceněných knih.  
� Autorka sama žila v městě 
Mississippi (místo děje).  
� Existuje i film s názvem 
The Help, který velmi 
doporučuji. (na ČSFD: 87%, 
115. nejlepší film)    
 

Whiplash 86 % 
 Nedávno jsem zhlédla 
jeden z nejvíce oceňovaných filmů 
Whiplash, který zrežíroval 
americký režisér Damien Chazelle. 
Jedná se o hudební drama se 
silným podtextem a spoustou 
zápletek. Je vhodný jak pro 
dospělé, tak pro mladší diváky. 
 V hlavní roli představuje 
Miles Teller hudebníka Andrewa 
Neimana, který si jde za svým 
snem,	   stát	   se	   slavným	   jazzovým	   3	  



	  
	   	  

snem, stát se slavným jazzovým bubeníkem. 
Rodina jeho sen nepodporuje a to ho motivuje 
zlepšovat se o to víc. Cíl mu ale zkomplikuje 
přísný, nemilosrdný učitel na prestižní 
konzervatoři, dirigent Terenc Fletcher (J. K. 
Simon), který mu nabídne místo v jeho kapele a 
tím se stává jeho učitelem.  
  Film je z hlavní části o souboji mezi žákem 
a učitelem, o tom, že k dosažení maximálního 
výkonu je potřeba neustále na sobě pracovat a 
nic nevzdávat.  
 Nadchne vás nejen herecký talent obou 
představitelů, ale také hudební nadání Milese 
Tellera, který hraje na bubny už od svých 15- ti 
let.        ALŽBĚTA TUPÁ 6.C 
	  

Zajímavosti: 
 

� Film byl natočen za 19 dní. 
� J. K. Simon dostal za svůj herecký výkon ve 
vedlejší roli Oscara pro rok 2015. 
	  

Do nebe a ještě výš! 
Nedávno jsem narazila na zajímavý článek o 
motocyklu zvaném JET REACTION. Není to obyčejný 
motocykl, jak asi očekáváte, ale jedná se o motocykl 
poháněný turbínovým motorem vrtulníku – turbojet 
engine.  
 Jeho konstruktér – Richard Borwn, má jasný cíl. 
Překonat světový rekord v největší rychlosti 
motocyklů. Už jednou mu to téměř vyšlo, když ale 
chtěl zajet druhé kolo se svým strojem, aby se mohla 
spočítat průměrná rychlost, překazil mu to defekt. 
Tomu tak bylo v roce 1999, kdy dosáhl maximální 
rychlosti 584 km/h. Momentální rekord je 605 km/h 
z roku 2010, kterého dosáhl  Rocky Robinson na stroji 
s názvem Ack Attack Streamliner.  Richard se 
domnívá, že by jeho maximální rychlost mohla 
překročit až 700 km/h a průměrná rychlost kolem 650 
km/h. Pokud by se mu to povedlo, byl by oficiálně 
prvním člověkem, který by dokázal dosáhnout tak 
vysoké rychlosti. 
 Browna nyní čeká ještě spousta tréninků a 
nakonec se pokusí zlomit rekord v září tohoto roku na  
Bonnevillské solné pláni v americkém Utahu.  
 Jde vidět, že lidé se chtějí pohybovat stále 
rychleji a je jen otázkou času, kdy se budeme po zemi 
pohybovat v rychlostech kolem 1000km/h. Myslím si, 
že i malá úspora času se v dnešním uspěchaném světě 
cení.             ERIKA FLAJŠINGEROVÁ 6.C 
	  

JET REACTION 

ACK ATTACK STREAMLINER 
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V Holandsku si zdarma 
zatopíte serverem 

V Holandsku firma Nerdalize odstartovala 
nový a zajímavý byznys. Nabízí vám možnost 
domů si nainstalovat speciální radiátory, které 
vám budou zdarma topit. Firma Nerdalize 
vám dokonce zaplatí náklady na elektřinu, 
tyto radiátory totiž nejsou nic jiného než 
počítačové servery. 
 Aktuálním problémem mnoha 
datových center je vysoká potřeba chlazení. 
Avšak z této největší nevýhody dělá Nerdalize 
výhodu. Uvnitř serveru jsou také SSD disky, 
takže bude i tichý a v podstatě navenek 
nerozpoznatelný od obyčejného radiátoru. 
Proto, abyste si ale mohli zažádat o tento 
„radiátor“ musíte splňovat hned několik 
podmínek. Mít optické připojení nebo 
přinejmenším alespoň být ochotní na něj 
přejít. Dále toto připojení by mělo být 
dostatečně rychlé a případně byste navíc měli 
elektřinu odebírat od Holandské společnosti 
Eneco. 
 Splňujete? Můžete topit! 
	  

Britská televize Sky si 
myslí, že Skype má 

příliš podobné jméno 
	  
Téměř před dvěma lety vyvrcholil soudní 
spor mezi britskou televizí Sky a americkým 
Microsoftem. Televizi sky se totiž zdálo, že 
SkyDrive je příliš podobný jejímu názvu Sky. 
Microsoft nakonec ustoupil a název změnil.  
 Nyní se však této televizi opět něco 
nelíbí. Tentokrát je to název Skype, který se 
svým mráčkem v logu příliš připomíná 
barevné logo Sky. Tím pádem si lze i prý 
Skype splést s touto televizí. Bizarní na tom 
je i to, že Skype je celosvětově mnohem 
známější než Sky. Jenže bohužel pro 
Microsoft, v EU drží patřičnou kontinentální 
registraci. Proto také evropský soud rozhodl 
ve prospěch televize. 
 Microsoft se však nevzdává a situaci 
komentuje slovy, že zatím se jedná pouze 
registraci značky Skype a ne o jeho 
používání. Americká společnost se, ale má v 
plánu se odvolat. Pakliže by ale ani tak 
neuspěla, britská Sky by měla mnohem 
snadnější pozici pro další a už mnohem 
vážnější spor o faktické používání slova 
Skype na trzích EU.     DENIS HOMOLÍK 4.C 
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Anděl s ďáblem 
pod kapotou 

A u rychlosti zůstaneme i v následujícím 
článku. Chci vám představit to 
nejrychlejší sériově vyráběné auto, co 
z továrny automobilky BMW prozatím 
vyjelo. Jedná se o BMW M6 s paketem 
Competition.  
 Může se pyšnit 4.4litrovým 
motorem V8 s dvěma turbodmychadly a 
jeho výkon tak narostl až na 
neuvěřitelných 600 koňských sil. Z 0 na 
100km/h to zvládne za 3.9 sekundy, 
maximální rychlost se pak pohybuje 
kolem 250km/h. Pokud jste ochotní si 
připlatit za M Driver’s Package, může se 
rychlost díky vylepšení vyšplhat až na 
305km/h. Vyrábí se i verze čtyřdveřová a 
cabrio – tam „zrychlení z 0 na 100km/h 
trochu pokulhává“ a to o rovných 0.1 
sekundy. 
 Oproti staré M6 jsou zde nové 
tlumiče a pružiny, liší se stabilizátory. A 
jako třešnička na dortu zdobí vůz 
dvacetipalcová kola z limitované edice 
30 Jahre M5. Za mě palec nahoru! 
          ERIKA FLAJŠINGEROVÁ 6.C 
	  

LA FUFU 

	  

Chcete-li se během školního týdne zastavit v 
Brně na něco opravdu dobrého a při tom  
nevybílit peněženku, zajděte do restaurace 
La FUFU na rohu Dominikánského náměstí. 
Rodinné bistro ve francouzském stylu 
servíruje jídlo připravené z kvalitních surovin 
od ověřených lokálních dodavatelů. Jako 
student doporučuji využít především 
výhodného obědového menu. Od pondělí 
do čtvrtka máte možnosti výběru hned dvě 
– masovou a vegetariánskou a v pátek a 
sobotu možnost jednu. Polévka jako součást 
menu je samozřejmostí. Pokud se nebudete 	  
	   6	  



	   	  
moci rozhodnout, můžete si vybrat i ze stálého 
jídelního lístku, nebo si nechat poradit od milé 
obsluhy. Za zkoušku jistě stojí také domácí 
limonáda dle denní nabídky, nebo jeden z 
domácích dezertů. Pro více informací navštivte 
www.lafufu.cz nebo sledujte jejich 
facebookovou stránku pro aktuální denní 
nabídku.       KLÁRA MENŠÍKOVÁ 6.C 
	  

SOUND café & bar 
Chtěla bych vám všem doporučit 
kavárnu, na kterou jsem nedávno 
náhodou narazila. Nese název Sound 
café & bar a nachází se v pátém patře 
Domu pánů z Lipé, v samotném centru 
Brna, na náměstí Svobody. Naleznete 
zde příjemné prostředí, velký výběr 
nápojů za dobrou cenu a ve večerních 
hodinách i skvělou hudbu. Navíc je v létě 
otevřena i další část kavárny – tzv. 
Vyhlídka. Ta je umístěna přímo pod 
střechou domu a je spojena s interiérem 
točitými schody. Nabízí další bar a také 
krásný výhled na Brno. Otevřeno je 
denně od 10 hodin. Více informací na 
stránkách: www.vyhlidka-cafe.cz 
      BLANKA MACHOVÁ 6.C 

Čajovna 
Probuzený slon Tato útulná čajovna sice leží dál od samotného 

centra, ale rozhodně stojí za to ji navštívit. 
Specializují se zde na čaje z různých koutů 
světa, jako je například Čína, Japonsko nebo 
Taiwan. Pokud máte chuť i na něco malého na 
zub, můžete si objednat kuskus, sušenou 
zeleninu či pita chleba.  Sympatický podnik se 
rozděluje na tři části: klasickou se stoly, potom 
na salonek s vodními dýmkami, a pokud máte 
náladu na klidnější prostředí, nachází se zde i 
oddělená místnost s akváriem. Co jsem vnímala 
na této čajovně jako velmi pozitivní, bylo to, že 
vás obsluha neustále neobchází a neptá se, zda 
něco potřebujete. Vy sami si ji přivoláte malým  7	  



	   	  
něco potřebujete. Vy sami si ji 
přivoláte malým zvonečkem, který se 
nachází na každém stolu, který leží dál 
od baru s obsluhou, a ještě na uvítanou 
dostanete čaj na ochutnání. Více 
můžete zjistit na jejich facebookové 
stránce nebo na stránkách: 
www.probuzenyslon.cz  
       ANETA TOMŠÍKOVÁ 6.C 

Laser game 
V Brně se nachází celkem 2 laser arény, Laser Arena Brno a Tron Laser Aréna. Tron Laser 
Aréna sídlí na ulici Jugoslávská 5. Do areálu se dostanete pohodlně tramvají-jsou zde 3 
tramvajové zastávky přímo u vchodu. A pokud pojedete autem, tak aréna nabízí parkování 
zdarma přímo v areálu. Na recepci vám dají klíče od skříněk v šatnách. Šatny jsou oddělené 
a moderně vybavené. Zde se převlečete do černého oblečení, aby vás ve tmě bylo co 
nejlépe vidět. Potom se rozdělíte do týmů a vymyslíte si přezdívky, které budete mít 
napsané ve statistikách. Dále si vyberete hudbu, například Western nebo Transformers. Pak 
už vás čeká vstup do arény, kde svádíte krvelačnou bitvu se svými soupeři. V aréně je tma a 
jediné, co svítí, jsou překážky, laserové pušky a samozřejmě vaše vesty. Míření zhoršuje i 
umělá mlha. Po každé hře si vás vyfotí a ukážou vám tabulky, kde se můžete podívat, jak 
vám střílení šlo. Po hře se také můžete osvěžit, nabrat síly a pokračovat v zábavě třeba 
v Bowling Baru. Nachází se zde 6 bowlingových drah a také bar s posezením. Naše třída 
byla s tímto výletem opravdu spokojená a rádi bychom si zahráli znovu.    
                         MICHAL NEMEŠKAL 5.C 
	  

Den Země 
Dne 22.4. se na naší škole konal Den 
Země. Minulý rok jsme šli až do 
Starovic, avšak tento rok jsme Den 
Země strávili na školním dvoře.  Byli 
jsme zklamáni, že jsme nešli na žádný 
výlet a museli jsme zůstat ve škole, 
ale rozhodně jsme si to užili. 
Ráno jsme se sešli na dvoře (v docela 
hojném počtu), rozdali si úkoly a šli 
pracovat. Každý přiložil ruku k dílu: 
vytrhávali jsme plevel, zasázeli nové 
bylinky, pojmenovali jednotlivé 
rostliny aj.    
 

8	  



	   	  

Když jsme měli hotovo, sedli jsme si na lavičky a užívali si jarního sluníčka. Pak jsme mohli jít 
domů. Někteří šli hned a jiní museli čekat na autobus, a tak dodělávali poslední úpravy. Za 
celou naši skupinku mohu říct, že jsme si tento den spolu užili.   MICHAELA BYSTŘICKÁ 4.C 
	  

Maturity 
Napsat neotřele článek na téma maturit je poměrně velká výzva. 
Očekává se od něj, že na zkoušce dospělosti vyzdvihne hlavně to 

dobré a dodá sebevědomí nastávajícím maturantům. 
	  

Také já jsem každý rok článek četla a podle optimistických řádků čerstvých maturantů 
nabyla dojmu, že se opravdu není čeho bát. A ono to tak doopravdy je! 
 
herec (maturant), diváci (maturitní komise), rež isér (zkoušející) 
Maturita je vaše zkouška. Vy si taháte otázku, mluvíte, obhajujete svůj názor a snažíte se 
předvést to nejlepší. Maturitní komise je jen kulisa vašeho „představení“. Jsou to vlastně 
jen diváci a režie, kteří občas skočí do vašeho výstupu. Něco s úsměvem podotknou, snaží 
se vám napovědět a nechají vás mluvit dál. 
 
4 předměty, 4 rady 
Pokud se budete alespoň o svatém týdnu intenzivně učit, máte to v kapse.  
Když vás zkoušející opraví, usmějte se a řekněte: „Promiňte, to jsem přesně chtěl říct.“ 
Buďte si jistí, nepochybujte o tom, co jste řekli. 
Buďte pouze zdravě nervózní! 
 
Přeji všem nastávajícím maturantům, aby si svoji zkoušku dospělosti užili. Uvidíte, že budete 
stejně jako já překvapení, jak fajn to nakonec je. Ale hlavně, jak fajn je všechno to, co 
můžete dělat potom! 
               ANNA ONDRÁČKOVÁ 4.A 
	  

9	  



	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Bali 
Země, kde se v jednom kuse slaví. Na ulicích,  

plážích,.. úplně kdekoliv uctívají své bohy a dávají jim dary. Pracují na 
svých rýžových polích a stále se usmívají. 

Země rýžových polí  
Po nedlouhém přemýšlení, kam letos 
vyrazíme na dovolenou, jsme se rozhodli 
navštívit našeho kamaráda, který na Bali žije 
již osm let. Po příletu jsme byli opravdu 
překvapení, jak vyspělá tato země je -
samozřejmě v rámci možností. Tomu vděčí 
mnoha turistům, kteří sem každoročně jezdí, 
na několik dní nebo i na měsíce, trávit svůj 
volný čas. Problémy jsou s proudem, kterým 
ostrov ještě není natolik dobře zásoben a 
často dochází k výpadkům. To ale naše 
dojmy vůbec neovlivnilo. Zvolili jsme si 
termín na přelomu dubna a května, což je 
konec období dešťů, tedy začátek období 
sucha a naprosto ideální.  
Naše ubytování bylo uprostřed krásné 
přírody. Kam oko dohlédlo, byla rýžová 
pole, kde každý den od rána do setmění 
pracovali lidé, aby uživili rodinu. Lidé jsou 
velmi věřící, převládá zde hinduistické 
náboženství, které je rozděleno do pěti kast.                                                          

Stravování 
Jakmile jdete kolem nějaké restaurace (tzv. 
warung), hned Vás mile vítají a nabízejí jak 
místní speciality, tak i „french fries“. Jejich 
oblíbenou stravou je samozřejmě rýže na 
tisíc způsobů – formou polévky, přílohy, či 
jen se zeleninou - od snídaně po večeři. 
Dále ryby a mořské plody. Místní nejsou 
tolik kultivovaní, proto sedí všude na zemi - 
„na turka“ a i v restauracích mají zvláštní 
nízké stoly. Jí pouze rukama, což přináší 
úplně jiný prožitek z jídla, než při jezení 
příborem. Nutno podotknout, že pokud si 
dáte nějaké místní jídlo, musíte počítat s tím 
že budete potřebovat studenou sprchu. 

Na motorkách si lidé vozí barely s 
pitnou vodou, jinak je zde pouze užitková. 
Naprosto mne ohromila čerstvost všech 
potravin od masa, přes ovoce, jež se prodává 
na malých i velkých trzích, které jsou domácí, 
špinavé, ale mají neuvěřitelnou atmosféru, až 
po každodenně čerstvé ryby, za nízké ceny. 
	  

Méně je někdy více                                                                 
Navštívit nejznámější a nejnavštěvovanější 
místa na ostrově, která měla své kouzlo právě 
bez stovek turistů, není vždy nejlepší řešení. 
Tlačící davy u západu slunce, čekající na 
posvátné přijetí, několik svatebních párů, mezi 
nimi se proplétajcí drzé opice a lidé, kteří se 
snaží vnutit všelijaké cetky, měří metr padesát a 
křičí: „Only two hundert thousand rupia“ – to 
proto, že někteří neznají hodnotu peněz, 
nepatří do vyšší kasty a musí shánět obživu. 
Tyto lidi najdeme už opravdu všude. Známým a 
nejposvátnějším místem je nejvyšší hora 
ostrova, která je zároveň sopkou  Gunung 
Agung, pro kterou jsme si, kvůli její náročnosti, 
museli vyhradit více času. Cestou jsme viděli 
různé obchůdky s ručními pracemi ze dřeva; 
vyřezané dveře, postele a ratanový nábytek, 
který se vozí i k nám a různé drobnosti, kterým 
	  10	  



	   	  
se prostě nedá odolat! A rádi tyto lidi 
podpoříte koupí jejich výrobku. Mluvíme-li o 
Bali, nesmíme zapomenout na chrámy, o 
které opravdu není nouze a jsou pro 
domorodce nedílnou součástí země. 
Loučení 
Poslední dny jsme trávili u moře, které 
patřilo výhradně surfařům. Docela zvláštní 
je, že domorodci se moře bojí a neumí 
plavat. Byli jsme také svědky velkých 
slavností, kdy oslavují úplněk 3 dny. V tuto 
dobu nechodí do práce, oblečou si  sváteční 
šaty a vydají se do průvodu se zvířecí obětí. 
My jsme měli možnost spatřit chudé lidi, 
kteří neznají ani základní hygienu, ale takové 
to zkrátka je. Své kouzlo má právě kvůli 
špinavým ulicím, vysedávajícím lidem, kteří 
vytváří atmosféru ve svých slavnostních 
hábitech. Řekla bych, že letoviska zkazila 
krásnou a nedotčenou tvář, kterou Bali 
nabízí. 
Žádné davy návštěvníků, ani „moderní 
města“ - právě to je to, co mě na zemi 
bavilo. Dokud jsme je my nenaučili jezdit na 
motorce (což je hlavní dopravní prostředek 
kvůli špatným silnicím a taky proto, že 
projedou všude - pravidla jim jsou na hony 
vzdálená), nepotřebovali ji. Líbila se mi 
místa člověkem nedotčená, turisty 
nepoznaná a prázdná.  
Po dvanácti dnech, které bych chtěla prožít 
znovu a znovu, jsem přijela nabita dojmů. 
Nevěděla jsem, co očekávat. Bylo to nové, 
jiné, ale naprosto dokonalé. Trimakasi! (y)  
	  

DEBORA VRÁTILOVÁ 6.C 
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Rozhovor s 
Ondřejem Listem 

Tentokrát nás napadlo, že bychom mohli udělat změnu a vyzpovídat 
nějakého studenta. Ondru jsme viděli tancovat na akademii i 

školním plese. Zajímá vás ale například jak dlouho se věnuje svému 
koníčku a jaké jsou jeho největší úspěchy? Pak čtěte dál… 

 
1. Jak dlouho už tančíš? 
Rychle to utíká, ale letos to bude už pátý 
protančený rok. 
 
2. Co tě k tomuto koníčku přivedlo a proč 
zrovna klasické tance? 
Začal jsem tančit, protože když jsem byl 
před 5 lety na zdravotní prohlídce, tak pan 
doktor zjistil, že mám křivá záda a řekl, že 
buď budu cvičit speciální cviky na srovnání 
zad, a když to nepomůže, tak budu nosit 
korzet, anebo můžu zkusit nějaký sport. V té 
době ještě tančil můj starší bratr Jaroslav s 
mojí sestrou Michaelou, a tak mamku 
napadlo, že bych to mohl zkusit taky. Když 
mi to sdělila, byli jsme opačného názoru, ale 
přesvědčila mě. 
 
3. Jak často a kde trénuješ? 
Když jsem začal, trénoval jsem 2x týdně v 
brněnském klubu Starlet. Když už jsem byl 
trochu lepší, tak jsem měl tréninky 3x týdně 
a o víkendu občas soutěž. Po třech letech 
mě to začalo celkem bavit. Bohužel jsem 
měl ale dojem, že moji partnerku to už moc 
nebaví, a tak jsem se rozhodl, že si najdu 
jinou. Do týdne jsem ji našel a domluvil 
jsem se s ní na naše první setkání, které 
dopadlo úspěšně. Nyní už druhým rokem 
tancuji v tanečním klubu GRADACE 
Kroměříž a většinou trénuji 3 až 4 týdně a o 
víkendu soutěže. 
	  

4. Co považuješ za svůj největší úspěch? 
Za svůj největší úspěch považuji to, že jsem 
byl minulý rok na mistrovství České republiky 
sedmý ve své kategorii. Bohužel jsme ale byli 
první nepostupující pár do finále, což 
zamrzelo. 
 
5. Neřekl sis někdy, že už toho máš dost a 
chceš toho všeho nechat? 
Takové nápady jsem nikdy neměl, ale je 
pravda, že když přijedu ze soustředění, tak 
jsem opravdu fyzicky vyčerpaný, zato 
psychicky mě soustředění velmi povzbudí a 
nabije, protože jsme tam velmi dobrý kolektiv 
a mám tam hodně přátel. 
 
6. Jaký tanec máš nejraději? 
Mám radši standardní tance než 
latinskoamerické tance a můj oblíbený tanec 
je quickstep. 
 
7. Kolik jsi už za tu dobu vystřídal 
tanečních partnerek? 
Za dobu co tančím, tak jsem změnil partnerku 
pouze jednou. 
 
8. Jaké jsou tvoje jiné záliby, co ještě rád 
děláš ve volném čase? 
Už 7 let hraji na klavír, v oblibě mám také 
jízdu na kole a sledování filmů. 
 
rozhovor připravila TEREZA VACULÍKOVÁ 6.C 
	  12	  



	  
	   	  Kam si jít zacvičit? 

Léto se nezadržitelně blíží, a proto pro vás 
máme opět návrh kam si jít zacvičit, odreagovat 
od školy a popřípadě vytvarovat tělo do letních 
oděvů. 
Nejbližším místem pro ‘gympláky‘ je Fitness 
club Freedom. Se studijním průkazem z našeho 
gymnázia lze zakoupit permanentku s roční 
platností na 10 vstupů za 450,-. Jedná se o 
příjemné prostředí plné moderních strojů 
přizpůsobených pro kardio cvičení nebo 
posilování. Je vhodné jak pro začátečníky, ale 
stejně tak pro pokročilé nebo závodníky. 
Možno využít pomoc trenéra. 
Dukelské nám. 8 (vedle Gymnázia se nachází 
pasáž s oblečením, po projití najdete vstup). 
    VERONIKA HÚSKOVÁ 6.C 
	  

Atletická skupina  
TJ Lokomotiva Břeclav 

Ahoj, jmenuji se David Poláček a rád bych vás krátce 
seznámil s naší atletickou skupinou.  
Z naší školy navštěvují tuto skupinu momentálně tři 
studenti – a sice já, Dominik Káňa z 1. A, a nově i Klára 
Menšíková z 6. C. Dále sem chodí i bývalý studenti naší 
školy např. Lukáš Galbavý, nebo Radmila Vrbová. 
Osobně jsem měl šanci vyzkoušet mnoho různých 
sportů, ale co se náročnosti týká, tak atletika suverénně 
vede. Trénujeme 5-6x týdně, záleží, jestli se jedná o 
týden zahrnující závody, či nikoli.  
Jednou z dobrých věci na atletice je ta, že tréninky jsou 
celkem různorodé. Přes léto je to hlavně stadion 
v Břeclavi, podstatnou část ovšem tvoří i posilovna, či 
plavecký bazén. Co se zimy týká, tak tam je příprava 
ještě rozmanitější – běhání v lese, kopce, posilovna, 
atletický tunel v Brně (130m dlouhý tartan pod 
komplexem budov ve Starém Lískovci), popř. běžky.   
To by bylo vše ohledně trénování a doufám, že jste se 
dozvěděli něco zajímavého o našem tréninku. Stravě a 
dalším důležitým věcem bych se rád věnoval zase 
v příštím čísle.    DAVID POLÁČEK 2.A 
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1. Kanada 21 
2. Švédsko 16 
3. Česko 15 
4. Švýcarsko 10 
5. Německo 7 
6. Francie 5 
7. Lotyšsko 5 
8. Rakousko 5 

1. USA 17 
2. Finsko 16 
3. Rusko 15 
4. Bělorusko 14 
5. Slovensko 9 
6. Norsko 6 
7. Dánsko 4 
8. Slovinsko 3 

Čtvrtfinále    Finále  
Kanada/Bělorusko 9:0 Semifinále  Kanada/Rusko 6:1 
Finsko /Česko 3:5 Kanada/Česko 2:0   
Švédsko /Rusko 3:5 USA/Rusko 0:4 O 3. místo  
USA/ Švýcarsko 3:1   Česko/USA 0:3 

Mistrovství světa  
v hokeji 2015 

Mistrovství světa zaslouženě vyhrála Kanada, za ní Rusko a na třetím místě se 
umístily Spojené státy americké. Český tým skončil na čtvrtém místě. 

V následujícím článku najdete nejdůležitější informace. 

� Jak vlastně dopadlo pořadí u základních skupin? 
	  
Skupina A Skupina B 

� A jak to bylo dál? 

Složení českého týmu 

3 brankáři - Ondřej Pavelec, Alexander Salák, 

Jakub Kovář (brankářskou jedničkou byl ze 

začátku turnaje Salák, později Pavelec) 

9 obránců - Petr Čáslava, Jan Hejda, Michal 

Jordán, Vojtěch Mozík, Jakub Nakládal, Ondřej 

Němec, Michal Kempný, Jan Kolář, Jakub Krejčík 

15 útočníků - Roman Červenka, Martin Erat, 

Tomáš Hertl, Jaromír Jágr, Jakub Klepiš, Petr 

Koukal, Jiří Novotný, Lukáš Radil, Dominik 

Simon, Jan Kovář, Radek Smoleňák, Vladimír 

Sobotka, Michal Vondrka, Jakub Voráček, Martin 

Zaťovič a později jako posila i Tomáš Plekanec. 
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Fakta: 

• Kapitánem byl po úspěšné sezóně Jakub Voráček. 

• Oficiálními maskoty hokejového Mistrovství světa 2015 se staly Bob a Bobek – 

králíci z klobouku. Tyto oblíbené postavičky z Večerníčku zná v České republice snad 

úplně každý. 

• Utkání se odehrávala v České republice, a to konkrétně v pražské O2 Aréně 

a v ostravské ČEZ Aréně. 

• Ukončené mistrovství světa v hokeji přepsalo české sázkařské rekordy, sázkaři na 

zápasech prosázeli více než miliardu korun. 

• Jestli skutečně platí Jaromírem Jágrem ohlášený konec reprezentační kariéry, tak má 

pro něj báječnou individuální tečku. Český útočník byl ve 43 letech vyhlášen 

nejužitečnějším hráčem hokejového mistrovství světa v Praze a Ostravě. 

• Hokejové mistrovství světa v Praze a Ostravě bylo nejnavštěvovanější v historii. Na 

64 zápasů turnaje zavítalo 741 690 fanoušků, což je v průměru 11 589 na utkání. 

Šampionát tak překonal jak celkový nejvyšší počet 640 044 diváků z loňského 

Minsku, tak i dosud maximální průměr 11 078 příznivců na utkání z MS v Moskvě v 

roce 1979. 

• Nejproduktivnějším hráčem turnaje se stal kanadský útočník Jason Spezza, který si 

připsal 14 bodů za 6 gólů a 8 asistencí. 

• Zato nejtrestanějším hráčem se s „úctyhodnými“ 34 minutami stal francouzský hráč 

Antoine Roussel. 

• Naposledy Česká republika získala medaili v roce 2012 za 3. místo.    

• Hokejové mistrovství světa 2016 se bude konat v Rusku.   VERONIKA HÚSKOVÁ 6.C 

                 ADÉLA HURTOVÁ 6.C 
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Mám podpis od Petry! 

…aneb moje návštěva semifinále Fed Cupu. 

Když mi moje mamka oznámila, že bychom 
mohli s rodinou jet na semifinále světové 
skupiny Fed Cupu do Ostravy, měla jsem 
obrovskou radost. Ráda se koukám na 
sportovní kanály (tenis zbožňuju obzvlášť) a 
koneckonců vždycky je to v hale jiné, než když 
si zapnete televizi. Možná je to doma pro 
někoho pohodlnější, ale té atmosféře přímo na 
místě se to nemůže ani zdaleka vyrovnat. 
Semifinále mezi Českem a Francií se konalo 18. 
a 19. dubna v ČEZ Aréně v Ostravě. V českém 
týmu, který vede David Kotyza, nechyběla naše 
dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra 
Kvitová, brněnská rodačka Lucie Šafářová a ani 
Barbora Strýcová s Karolínou Plíškovou. 
Součástí francouzské reprezentace pod 
vedením bývalé světové jedničky Amélie 
Mouresmové (která momentálně trénuje i 
několikanásobného grandslamového šampiona 
Andyho Murrayho) byla skvělá hráčka ve 
smíšené čtyřhře Kristina Mladenovic, dále 
Caroline Garcia, Alizé Cornet a Pauline 
Parmentier. 
Sobotní program začínal zápasem mezi Luckou 
Šafářovou a Caroline Garciou. Byl zároveň i tím 
nejnapínavějším. Naše hráčka dokázala odvrátit 
pět matchballů a zápas otočila. Následovala 
krátká pauza, po které na kurt nastoupila Petra 
Kvitová proti Kristině Mladenovicové. Tentokrát 
to dopadlo už mnohem jednoznačněji. Petra 
zvítězila 6-3, 6-4, pro postup nám už stačilo 
vyhrát jediný zápas. 
Program druhého dne začínal soubojem právě 
Petry Kvirové s Caroline Garciou. Skóre bylo 
opět jednoznačné pro Českou republiku. Celý 
tým začal jásat a užíval si pocit postupu do 
finále. 
Souboj o podpisy je jedna velká šílenost!  
Pokud sledujete tenis, jistě jste si všimli, jak se 
většina fanoušků po skončení zápasu seběhne 
k dolním tribunám, drží ty obrovské tenisáky a 
čeká na podpis od hráče.  
	  

I když nejsem kdovíjakým příznivcem davů, 
chtěla jsem to vždycky zkusit, tudíž jsem si hned 
po příjezdu pořídila ten obrovský míček a po 
skončení zápasu vždycky seběhla k dolním 
tribunám, kde to pokaždé byla jedna velká 
tlačenice (a já se překvapivě dokázala protlačit 
až dopředu). Každopádně se na mě pokaždé 
navalilo takové horko, že jsem byla červená 
jako rajče. Ale výsledek stál rozhodně za to! 
A jak to bude dál? 
Ve finále, které se bude konat 14. a 15. 
listopadu pravděpodobně v Praze, vyzveme 
Rusko. V semifinále porazilo Německo 3:2. 
Mezi ruskými hráčkami by se měla ukázat i 
světoznámá kráska Maria Sharapova, která je 
(společně s Eugenií Bouchardovou) moje 
nejoblíbenější tenistka, takže bych přirozeně 
byla moc ráda, kdybych se na finále mohla jet 
podívat. Vzhledem k tomu, že se jedná už 
opravdu o hodně, máme se určitě na co těšit. 
    TEREZA VACULÍKOVÁ 6.C 
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Dovolená  
trochu jinak 

Nejoblíbenější část roku studentů a školáků  
(i učitelů) se konečně blíží. Pro každého 
představují prázdniny něco jiného; ať už je to 
dlouho očekávaný odpočinek, čas strávený s 
přáteli, rodinná dovolená, brigáda, hudební 
festivaly, tábory,...možností je nepřeberné 
množství. Přece jen jsou dva měsíce dlouhá 
doba a většina z nás se alespoň jednou nudí a 
nemá ponětí, co s volným časem. Pokud 
vyhledáváš něco speciálního a jedinečného, 
něco, čím bys pomohl/a i ostatním, zároveň 
poznal/a novou zemi, právě pro tebe je 
skvělou alternativou workcamp v zahraničí. 
 Co to vůbec workcamp je? Dá se říct, 
že je to netradiční pobyt spojený s 
pomáháním a poznáváním cizí krajiny. Z každé 
země, jež je v projektu zahrnuta, se účastní 
pouze omezený počet lidí, většinou to nebývá 
víc než 4 osoby jednoho národa. Což 
znamená, že máš výbornou možnost potkat 
nové a zajímavé přátele, seznámit se s jejich 
kulturou, porovnat s naší a samozřejmě se 
zdokonalit v jazyce!  
	  

Náplní programu je z části dobrovolnická 
činnost. Nejedná se ovšem o žádnou těžkou 
práci, časté je např. zvelebení městských 
veřejných prostor, pomáhání při kulturní 
akci, roznášení letáků atd. Ve zbylém čase 
se společně se skupinou můžeš vydat na 
výlety za poznáním země a objevit tak, co 
lákavého nabízí.  
 Stát se součástí projektu je velice 
snadné. Na internetových stránkách stačí 
zadat pár údajů o sobě, je možné zvolit si 
určitou zemi a dokonce i specifickou 
činnost, kterou preferuješ a která je ti blízká.  
 Jestliže se rozhodneš zapojit, 
rozhodně nebudeš litovat! V nabídce jsou 
opravdu atraktivní země, jako např. Island, 
Estonsko, Finsko, Španělsko a mnoho 
dalších, tudíž si vybereš podle svého vkusu. 
Kdo by se nechtěl podílet na dobré věci, 
zároveň cestovat, seznámit se s mnoha 
zajímavými lidmi a zažít něco jedinečného?  
 Tak neváhej a zjisti, kde tě potřebují! 
     ROZÁLIE SUNTYCHOVÁ 6.C 
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foto: Tereza Suntychová, workcamp na Islandu 
 
Pokud chceš zažít netradiční dobrodružství, navštiv webové stránky inexsda.cz. 
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Salamandr – časopis studentů Gymnázia T. G. 
Masaryka, Hustopeče 
 
Ročník X/04 
 
Vychází v pondělí 15. 6. 2015 
 
Na čísle spolupracovali: Adéla Hurtová, Veronika 
Húsková, Aneta Tomšíková, Blanka Machová, 
Tereza Vaculíková, Denis Homolík, Erika 
Flajšingerová, David Poláček, Anna Ondráčková, 
Debora Vrátilová, Rozálie Suntychová, Anna 
Tupá, Alžběta Tupá, Michaela Bystřická, Klára 
Menšíková, Michal Nemeškal 
 
Šéfredaktorka: Tereza Vaculíková 
 
Perexy a korektury: redakce 
 
Grafická úprava a titulní strana: Klára Menšíková 
	  


