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Za těch sedm let, co na gymplu už jsem, mi období 
maturit ohlašovalo příchod léta a pomalu končící 
školní rok. Ovšem příště už mě žádné volno nečeká, 
„zkouška dospělosti“ mi pomalu klepe na dveře. 
Být dva roky součástí tohoto časopisu bylo super. 
Musím přiznat, že už od mala jsem si přála podílet se 
na něčem takovém. A díky tomu, že jsem okolo sebe 
měla tak skvělé lidi, kteří pracovali na plné obrátky, 
mě tato práce bavila mnohem více. Nerada to říkám, 
ale je na čase zaškolit někoho jiného. Práci na 
časopise po nás přebírá třída kvarta v čele s Terkou 
Špačkovou a já věřím, že i nadále bude číslo od čísla 
lepší. 
A co vás dneska čeká? Vzhledem k tomu, že školních 
povinností bude postupně ubývat, naleznete v tomto 
vydání hned několik recenzí na filmy i knížky. Nechybí 
ani článek o blížící se olympiádě, ale pokud zrovna 
nejste fanoušci sportu a neplánujete trávit slunečné 
dny u televize, určitě vás potěší tipy na bary v Brně. 
Dnes vám tedy naposledy přeji pěkné čtení, krásné 
prázdniny a s nimi spojené úžasné zážitky!  
	  
      TEREZA VACULÍKOVÁ 7.C 
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INDISE IS – 10 DNŮ  
V ,ISLÁMSKÉM STÁTĚ 

Jürgen Tödenhofer 

 
Pokud vám nestačí informace a fakta, kterými 
jste každý den obklopeni - ať už díky televizi, 
novinám, nebo internetu, je tato knížka přesně 
to, co hledáte. Je pravdivým obrazem nejen 
Islámského státu, politiky celého západního 
světa, ale i naivity všech lidí kolem nás. 
	  

J. Tödenhofer se dvěma bojovníky, kteří byli mezi 
prvními, kdo v létě 2014 dobyl Mosul. 
	  

I přes všechny pochopitelné obavy se německý 
novinář Jürgen Tödenhofer společně se svým synem 
Fredericem rozhodli odcestovat do samého srdce  
světa nejnebezpečnějších teroristů – do Mosulu. Po 
mnohaměsíční  komunikaci  přes Skype s německým 
džihádistou (působícím v IS) Abúem Katadou a 
nekonečném smlouvání o podmínkách jejich pobytu, 
odjíždí 2. prosince 2014 přes Turecko a Sýrii do 
Iráku. Tam mají za úkol pochopit fenomén IS, 
pohybovat  se a fungovat přímo mezi bojovníky, 
pozorovat jejich životy a organizovanost.  
	  
	   	   	   	         SÁRA DAVIDOVÁ 7.C 

Nejen o svojí cestě, ale i o historii zrození 
Islámského státu a cílech Západu se nás 
snaží informovat v této 267 stránkové knize, 
která je naprostou novinkou a nepochybně 
nejsrozumitelnějším zmapováním tohoto 
problému, který se nás chtě nechtě týká a 
ještě nějakou dobu týkat bude.  
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BEZ KLOBOUKU  
BY TO NEŠLO 
	   1. duben a spousta studentů našeho gymnázia 

zamířila do školy s kloboukem na hlavě. Však proč 
by ne? Nastal Kloboukový den! Už třetím rokem se 
nám naše škola snažila Apríl nějak ozvláštnit. 
Nejdříve den v pyžamech, poté ve stylu hippies a 
letos se po školních chodbách proháněli žáci 
v cool kovbojských stetsonech, orientálních fezech, 
ležérních hučkách a čapkách, elegantních 
kloboucích i obrovských sombrérech. 

I já jsem si před cestou do školy narazila na hlavu klobouček a s radostí sledovala, jak mě míjí desítky 
dalších ,,kloboučníků“. Akce se zúčastnila téměř třetina celé školy a všichni jsme se nakonec setkali o 
velké přestávce na školním dvoře, kde jsme si všichni mohli prohlédnout ozdoby hlav ostatních a 
pořídili jsme i hromadnou fotografii.    
Zbývá jen říct, že Kloboukový den se setkal s úspěchem, a doufám, že další ročníky Aprílového dnu 
budou stejně podařené. Takže příští rok jdeme na Adama Evu… Haha, Apríl! Dostala jsem vás?  
                   ADÉLA RAPCOVÁ 4.C 

JUNIORSKÝ MARATON 
Uběhnout maraton a nebo alespoň jeho půlku je tak trochu tajným snem snad každého běžce. 
Mnoho z nás to jen tak nepřizná, protože s tím přichází i krutá pravda – že na to zatím prostě 
nemáme. Když však přišel náš pan Zemánek s tím, že bychom si v rámci Juniorského maratonu mohli 
zaběhnout jednu desetinu (tak začít se někde musí, že jo :D) neváhala jsem ani minutu! O chvíli 
později přišlo uvědomění a já začala být krapet skeptická ohledně své vlastní fyzičky, kterou jsem 
běháním během zimního období obzvlášť nezatěžovala. A tak jsem se začala uklidňovat tím, že se 
dalších 9 odvážných ve škole jen tak nenajde a beztrestně se z toho vyvleču.  
Osud mému línému já však „nepřál“ a těch dalších 9 kousků se přece jen naskládalo! Další 
překvapení přišlo ve formě pokynů od Davida – kluci by to měli dát pod 17 minut a holky pod 20. A 
tak začalo trénování, měření průměrných rychlostí a celkových časů, mezitím malá fyzická i psychická 
zhroucení, že to prostě není možný zvládnout – no prostě typická příprava, abychom si v brněnských 
Lužánkách neutrhli ostudu.  
V pondělí 11. dubna nadešel den D a my jsme (po povzbuzujícím vystoupení Lady Stars) v pořadí 
David Poláček, David Konečný, já, Pavel Klak, Aneta Ritterová, Lukáš Košťál, Veronika Halasová, 
Marek Kuba, Ondřej List a Dominik Káňa odstartovali.  
Ten, kdo už někdy závodil, dobře ví, co všechno to obnáší. A ten, kdo si to jen přečte, tak stejně 
nepochopí. Ty vlny adrenalinu na začátku, postupná rezignace někde za půlkou, povzbuzování sebe 
sama „že to ostatním přece nepo..“, vytlačení posledních sil až z paty v cílové rovince, euforie po 
předání štafety a následný pád na zem, pocit, že se udusíte, dostanete infarkt, vyzvracíte plíce nebo 
rovnou umřete na místě. 
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No, nakonec všechno spraví jedna zasloužená 
müsli tyčinka a hektolitřík vody a vy už jste jen rádi, 
že jste to fakt dali. A dali jsme to všichni a velice 
slušně – za 3 hodiny a 43 vteřin (který jsme si fakt 
mohli odpustit), což znamenalo velice solidní 11. 
místo z 26. V konkurenci, kdy jsme závodili i proti 
vyloženě sportovním školám, je to vážně úspěch. 
Za zmínku určitě stojí čas Davida Poláčka – 15 
minut a 44 sekund, který byl nejrychlejší z našich 
kluků a pak musím pochválit samu sebe (hehe, 
ego), protože jsem 4,2 zvládla nejlépe z holčičí 
části našeho týmu za 19 minut a 6 vteřin. Za 
výsledný čas se však rozhodně nemusí stydět nikdo 
z týmu! 
 Dle mého se celá akce mimořádně povedla, zjistili jsme, kde jsou naše vlastní hranice, navodili jsme 
super týmového ducha a ještě jsme si odvezli památeční trička #tochceš. A tak myslím, že nebude od 
věci, když už teď začneme všichni pořádně trénovat, aby to bylo příští rok zas o něco lepší! 

            KLÁRA MENŠÍKOVÁ 7.C 
           FOTO: www.novinky.cz 

 NEUCHÂTEL 
	  Gymplácká skupina francouzsky i německy 
mluvících studentů zavítala v dubnu na 
výměnný pobyt do Švýcarska s paní učitelkou 
Darinou Honsovou a Jitkou Komínkovou. 
Konkrétně do městečka Neuchâtel. 
	  
Tohle malebné místo jsme poznávali během tří 
dnů. Zavítali jsme do muzeí s historií města. Naši 
korespondenti se stali průvodci zdejšími 
památkami. Též jsme se seznámili se školou a byli 
zapojeni i do jejich výuky.  
 Ve čtvrtek byl pestrý program, jeli jsme se podívat do městečka Gruyère. Zde jsme navštívili sýrárnu, 
jež vyrábí s dlouholetou tradicí sýr se stejnojmenným názvem - Le Gruyère. A krok po kroku jsme 
sledovali jeho výrobu. Nezapomenutelným zážitkem bylo muzeum Hanse Rudolfa Gigera - 
švýcarského malíře, sochaře a návrháře známého především jako tvůrce holywoodského monstra 
Vetřelce. Bylo to, jak se říká u teenagerů, dost hustý! Každý fanda Vetřelce a biomechanického 
surrealismu by měl tohle muzeum navštívit. Po návratu do Neuchâtelu nás čekala poslední noc se 
švýcarskými kamarády. Nachystali nám rozlučkovou večeři, kterou sami připravovali. A celý zbytek 
večera jsme všichni strávili u Neuchâtelského jezera. 
Pátek, den odjezdu. Celý den byl na programu Bern. Chodili jsme po památkách, navštívili propast s 
medvědy. Nabírali nové vědomosti v Einsteinově muzeu. A jak to bývá, i to pěkné jednou skončí. U 
loučení ukáplo i pár slziček. To byl důkaz toho, že jsme navázali velice pěkné vztahy. Snad se opět 
někdy setkáme.  
Děkujeme všem českým i švýcarský učitelům, že pomohli uskutečnit tento výměnný pobyt a my tak 
mohli prožít spoustu skvělých zážitků!                       SÁRA BRYCHNAČOVÁ 3.A 
                       FOTO: ANNA TUPÁ 5	  



	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	   	  

FILMOVÉ 
NOVINKY 
Přemýšlíte, že byste si zašli do kina, ale nevíte na co? 
Mám pro vás pár dobrých květnových tipů: 
	  

Od 12. 5. měl premiéru film Angry Birds ve filmu. Pokud máte 
mladšího sourozence, neváhejte a vydejte se na akční animovanou 
komedii, která vznikla na motivy velice oblíbené mobilní a počítačové 
hry Angry Birds. 
Stejného dne se začal promítat i film Sousedi 2. Hledáte s kamarády 
oddechovou komedii pro zasmání? Tak je tento film určitě pro vás! 
Navazuje na jedničku, která se stala před dvěma lety nečekaným 
hitem. 
Pro nadšence fantasy a dobrodružných filmů mohu doporučit film od 
režiséra Bryana Singera a to X-Men: Apokalypsa.  
	  

Od 19. 5. se v kinech rozjel film Svátek matek, na který se já 
osobně velice těším. Opožděně můžete s maminkou oslavit svátek 
matek, nebo si udělat krásný rodinný den.  V hlavních rolích zde 
hrají např. Jennifer Aniston, Julia Roberts nebo Kate Hudson. 
Líbila se vám Alenka v říši divů? Mám pro vás skvělou zprávu. Už 
26. 5. se můžete do kin přijít podívat na Alenku v říši divů: Za 
zrcadlem. I letos uvidíte Johnnyho Deppa jako kloboučníka a další 
známé herce ve velmi zajímavých podobách. 
 
Máte se na co těšit!             ALŽBĚTA TUPÁ 7.C 

Po hrdinských misích Avengers, které zachránily spousty životů, 
vláda upře větší pozornost na škody, co po nich mimo jiné 
zůstaly. Je sepsána smlouva, jež má vládu nechat superhrdiny 
kontrolovat a využívat je, jen když uzná za nezbytné. 
Následkem je rozdělení Avengers na dva týmy. Kapitán 
Amerika (Chris Evans) se smlouvou nesouhlasí, Tony Stark 
(Robert Downey Jr.), známý jako Iron Man, ji ale podepíše. 
Tento spor mezi nimi vyvrcholí v občanskou válku superhrdinů. 
Najevo pak vychází, že opravdové zlo je někde úplně jinde... 
Film je nabitý akcí a city, nechybí mu také vtipné průpovídky 
některých postav. Podle komiksové předlohy (Jack Kirby, Joe 
Simon) ho zfilmovali bratři Russoovi, kteří dle mého názoru 
odvedli vynikající práci. Tento snímek se mi velmi líbil, nemám 
mu co vytknout. 
Shlédnutí všem milovníkům superhrdinů moc doporučuji!  
               JIŘÍ STROŽIČKÝ 4.C 
	  
	  

Captain America: 
Občanská válka 
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Současným trendem je neustále se vracet do 
minulosti. (Ne)živým důkazem jsou hipsteři… Ani BMW 
nebylo výjimkou, ale udělali to s mnohem větší 
noblesou. Jelikož má tato značka velmi bohatou historii 
plnou úspěchů, má tak z čeho čerpat.  
 Jedním z nich je například model BMW 2002 Tii, 
který stál za zrodem nejslavnějšího „bavoráka“ – E30. 
Konečně se i tato legenda, slavící 50 let jejího vzniku, 
dočkala modernizace. Pojďme si ji však v rychlosti 
připomenout, abychom nezapomněli, s kým máme tu 
čest. 
 Jedná se tedy o třídveřová žihadla poháněná 
přeplňovaným dvoulitrovým motorem. 2002 Tii byl 
prvním automobilem, který se v Evropě předvedl se 
sériově vyráběným turbodmychadlem – prvním na světě 
bylo americké Oldsmobile Jetfire již v 60. letech. Díky 
nové technologii se vyšplhal výkon BMW až na 125 kW 
a točivý moment 250 N. m. Co se týče vstřikování 
paliva, používalo se mechanické vstřikování Kugelfischer 
– stejně jako u závodních verzí.  
	  

 A teď zpátky ke zmodernizovanému. Na první 
pohled je jasné, že auto není stavěno kompletně znovu 
od základů, ale vychází z dvojkové řady. Celkově se však 
starší i mladší modely na sebe podobají. Například se 
nezapomnělo na drsný vzhled, který jim dodávají světla 
umístěná více ke kraji karoserie a přední spoiler 
s obráceným nápisem „TURBO“. 

Další peckou je zadek. Tady podle mě 
BMW odvedlo výbornou práci. Moc se 
mi líbí ten ostrý a přitom ladný výraz 
světel, který je už pro dnešní bavoráky 
bohužel netypický. A pak taky ta kola. 
Musím pochválit, protože vypadají 
skvěle, z dálky by si je mohl kde kdo 
splést se starými BBS, která k 2002 
neodmyslitelně patří.  

Někomu se může zdát, že 
automobil není dostatečně „retro“, ale 
já osobně si myslím, že úkol byl splněn 
na jedničku. Je to opět něco jiného, co 
trošku oživí, ty až moc, navzájem si 
podobné současné řady BMW. A co na 
to říkáte vy, souhlasíte se mnou? 
          ERIKA FLAJŠINGEROVÁ 
7.C 
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STK ANEB DEŠTIVÝ TÝDEN  
NA ŠUMAVĚ 
	  

V týdnu po maturitách třída septima společně se 3. A pod 
vedením pí. uč. Cahové a p. uč. Šedého vyrazila na Sportovní 
turistický kurz. Rozhodli jsme se prochodit Šumavu, jelikož okolní 
příroda je vážně krásná, ovšem už na začátku se nám tak trochu 
lepila smůla na paty. Cestou do Švehlíkovy chaty se nám 
porouchal autobus, tak jsme odpoledne místo na Lipně strávili 
ve velmi pochybné vesničce. Po sedmi hodinách pro nás přijel 
nový a my se stihli ubytovat ještě před půlnocí. 

V úterý ráno nás navíc přivítalo 
nevlídné počasí. Drželo s námi 
po celý týden. Sice jsme kvůli 
tomu museli naše plány párkrát 
změnit, ale i tak jsme toho 
viděli spoustu. Navštívili jsme 
Český Krumlov, Telč, hrad 
Velhartice, udělali si procházku 
okolo Boubínského pralesa, 
měli možnost spatřit jeleny i 
vlky ve volné přírodě a to není 
ani zdaleka vše. Já si během 
těchto dní Šumavu zamilovala a 
určitě se tam ještě někdy 
vrátím.  
 
Turistický kurz se nám moc líbil 
a oběma učitelům děkujeme za 
skvělou organizaci. 

 
TEREZA VACULÍKOVÁ 7.C 

FOTO: ANNA TUPÁ 

Vědci studentům II.  
– Intenzivní škola 

	  Ve dnech 31. března a 1. dubna měla naše 
škola již podruhé možnost se podílet na 
projektu Vědci studentům. Dvoudenní 
intenzivní školy se zúčastnilo 14 žáků 
v doprovodu pí. uč. Čeperové. Studenti si 
vyslechli výklad například od prof. RNDr. 
Blanky Říhové, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV 
ČR, Praha) či Mgr. Romana Nerudy, CSc. (Ústav 
informatiky AV ČR, Matematicko-fyzikální 
fakulta UK) a také navštívili Hvězdárnu a 
planetárium Brno.   
       PETRA APPELTAUEROVÁ 7.C 
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BAR, KTERÝ 
NEEXISTUJE 

 
Tento příjemný podnik se nachází na ulici Dvořákové, tedy 
nedaleko náměstí Svobody. Jedná se o originální koncept - 
dva kamarádi se rozhodli splnit si sen a otevřeli bar, který 
se má podobat těm v Americe. Jde o bar noční, a tudíž se 
každý den otevírá až v pět hodin. V nabídce najdete skvělé, 
stylové koktejly (pojmenované např. i po celebritách), a to 
jak alkoholické, tak nealko. Z jídel mohu osobně doporučit 
vegetariánský hamburger s hranolky, nicméně i ten masitý 
vypadal úžasně. Prostory baru jsou nápadité a útulné a 
panuje zde přátelská atmosféra. Místní ceny jsou sice vyšší, 
ale i tak určitě stojí za návštěvu!    ANETA TOMŠÍKOVÁ 7.C 
	  

www.restu.cz 

TAJNÝ ATOMOVÝ KRYT 10-Z 
V BRNĚ S MLÉČNÝM BAREM 

   10-Z je kódové označení  nejutajovanějšího 
brněnského krytu z doby komunismu (1959) pro 
politické představitele města a kraje. Kryt se nachází 
v Husově ulici a vznikl v období nacismu jako úkryt  
Luftschutzu před americkým a sovětským 
bombardováním města. 
   V krytu naleznete přibližně 500 metrů tunelů, 
kterými se můžete volně procházet.  Prohlídka je sice 
bez průvodce ale nebojte se, všechno si můžete 
v klidu přečíst na obrazovkách a projektorech.  Po 
cestě narazíte například na telefonní ústřednu nebo 
na dveře z cel smrti bývalé krajské věznice na Cejlu 
v Brně, na nichž si můžete přečíst vzkazy vězňů,  
které sem psali před popravou. 
   Součástí prohlídky je také Mléčný bar, ve kterém 
můžete ochutnat různé stalinistické, normalizační a 
válečné „speciality“. Do budoucna byste si zde 
mohli také dát oblíbené pokrmy významných 
světových osobností nebo také zavražděných 
představitelů totalitních režimů. 
   Kryt je otevřený každý den kromě pondělí od půl 
dvanácté až do čtvrt na sedm večer. 
       ALEXANDRA BALÁŽOVÁ 4.C 
	  

FOTO: www.idnes.cz 
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6. ŠPENÁT 

-obsahuje více než 88% vody a je vysoce bohatý na železo, 
sodík, hořčík a vápník  
-ze všeho ovoce a zeleniny zaujímá první místo v boji proti 
rakovině. 
-konzumace špenátu je také velice dobrá pro naše oči, 
pomáhá předcházet degeneraci žluté skvrny oční sítnice a 
šedého zákalu 
-jsou v něm rostlinné látky, fytohormony, které pozitivně 
působí na rozvoj svalstva 
 
7. LUŠTĚNINY 

-porce luštěnin (fazole, hrách, čočka) čtyřikrát týdně 
pomáhá snižovat riziko srdečních onemocnění o 22% 
-snižují riziko rakoviny prsu 
-vhodné pro redukční diety, protože díky vysokému obsah 
vláknin a bílkovin dobře sytí 
-nevýhodou luštěnin je ale jejich těžká stravitelnost a 
nadýmavost 
 
8. AVOKÁDO 

-bohatý zdroj zdravých tuků a bílkovin 
-díky obsahu lecitinu přispívá ke snížení hladiny 
cholesterolu až o 22% 
-z jedné poloviny obsahuje vlákninu a ze 40% kyselinu 
listovou, která snižuje rizika srdečního onemocněni 
-pomáhá při tvorbě červených krvinek a podporuje 
soustředění 

	  

9. ČESNEK 

-je velkým bojovníkem a pomocníkem 
v případě řady nemocí 
-zastavuje růst bakterií 
-snižuje hladinu cholesterolu a nezdravě 
vysokého krevního tlaku  
-za palčivou chuť česneku může alicin, který se 
uvolní při rozmáčknutí nebo rozkrojení 
česneku 
 
10. VLAŠSKÉ OŘECHY  

-obsahují nejvíce omega 3 mastných kyselin 
ze všech ořechů 
-pomáhají snižovat hladinu cholesterolu 
-díky obsahu omega tři mastné kyseliny 
mohou pomáhat ve zlepšení nálady nebo 
v boji proti rakovině 
-posilují imunitu a odstraňují únavu 
-mají pozitivní vliv na psychiku (deprese, stres, 
podrážděnost nebo úzkost) 
   MARIE KNÁPKOVÁ, MARIE ZBOŘILOVÁ 4.C 

	  

MAJÁLES 2016 
	  V pátek 6. 5. se na brněnském Výstavišti uskutečnil 13. 
brněnský Majáles. Celá akce začínala průvodem, ve 
kterém jste se mohli dostat z náměstí Svobody až 
k samotnému Výstavišti. 
 Areál byl nabitý stánky s občerstvením a jako každoročně 
zde byly také studentské zóny (VUT, MU, MENDELU…) se 
zábavnými projekty a hrami. 
 Co se programu týče, letos byl rozdělen na 3 stage a 
představili se známé kapely a hudebníci, jako například: 
Xindl X, Mandrage, Kryštof, Wohnout nebo Majk Spirit. 
Majáles nabízí skvělou atmosféru, velký výběr hudebních 
žánrů a také nezapomenutelné zážitky. Takže pokud máte 
jen trochu rádi hudební festivaly, můžu Majáles jen 
doporučit! 
Příští rok se tato akce koná znovu a pravděpodobně ve 
stejné datum, tak si ji nenechte ujít.   

BLANKA MACHOVÁ 7.C 
FOTO: ZBYNĚK SUROVEC 8.C 
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MATURITNÍ POSTŘEHY 
MATURITA 
Upřímně, doufala jsem, že maturitní slohovka 
bude na dlouhou dobu poslední text, který 
budu muset smolit, ale beru věci zodpovědně, 
a tak jsem si dlouho lámala hlavu s tím, co 
vlastně napsat. A pak jsem si vzpomněla na 
každodenní (ok, spíš každotýdenní) postřehy, 
které jsem začala v září sepisovat. Možná jste to 
někteří zaregistrovali, v různých modifikacích 
kolují výsledky téhle aktivity i po internetu. Jde 
o jistou formu sebereflexe a princip je 
v podstatě velmi jednoduchý – snažit se každý 
den (nebo každý týden, jako já) napsat nějaký 
postřeh, jednu větu, něco, co zůstane v paměti. 
Zpětně můžete podle malých střípků hodnotit, 
jaký jste vedli/vedete život.  
Takže, jaký byl maturitní ročník očima (úspěšné) 
maturantky? Zábavný, depresivní, plný 
sebelitování a (já to asi nemůžu vynechat) 
prokrastinace. Přikládám (ve zkrácené verzi) své 
maturitní postřehy ke zhodnocení 
 
ZÁŘÍ 
namlouvám si, že procházím životní krizí a proto 
se nemůžu soustředit na učení na facebooku 
zuřivě lajkuju všechny stránky s hesly typu „Co 
musí maturant 2016 vědět“, hlavně ty, kde je 
v názvu vykřičník („Maturante! Pozor!“) 
 
ŘÍJEN 
všechno stíhám, jsem v pohodě (radši sleduju tři 
díly Doctora Who denně) 
neochotně se zapojuju do hádek o barvě stužky 
jakmile musím sedět potichu a dávat pozor víc 
než deset minut v kuse, začnu usínat 
 
LISTOPAD 
nic nestíhám 
projíždím katalogy VŠ, objíždím veletrhy VŠ, 
zapisuju do diáře termíny DOD VŠ 
s budoucností mi radí lidi, který ani neznám 

PROSINEC 
umím akorát desátou maturitní otázku do 
biologie (přesně dva dny) 
čtu všechno, jen ne povinnou četbu, vedou 
knížky z edice Druhé čtení 
 
LEDEN 
vybarvuju relaxační omalovánky 
upadám do hluboké deprese (omalovánky 
nefungují) 
usínám, jakmile si sednu 
 
ÚNOR 
přemýšlím o tom, zda můžu změnit svět 
neumím Heidenröslein a za odměnu dostávám 
první pětku z němčiny 
budím se se sešitem/knihou/čtečkou/výpiskama 
na obličeji 
 
BŘEZEN 
Heidenröslein si pamatuju tak, že ji řeknu i ve 
spánku, ne tak Moivreovu větu 
nešťastně slzím nad lomenýma funkcema, 
zatímco ostatní sledují biatlon 
definitivně rezignuju ve vztahu k třídícím 
algoritmům 
 
DUBEN 
sleduju od začátku HIMYM 
mám převrácenej den a noc 
exkurze na úřad práce (maturujem za pět dní) 
 
KVĚTEN 
hodnotně prokrastinuju (uháčkovaná čepice, 
knížky srovnaný podle barev, umytý okna, 
polepená skříň, 8 zhlédnutých filmů, ořezaný 
pastelky) 
 
zjišťuju, že kolektivní šprtání k ničemu nevede 
opaluju se 
 
(zápisky končí 4. 5. 2016) 

8	  



	  

	   	  

Ano, ty postřehy jsou velmi subjektivní a teď, 
když už mám všechno za sebou, mi zase tolik 
z duše nemluví. Ale zase jsou stoprocentně 
autentické. Upřímnější bych už být nemohla. 
 
Jako správný sobec jsem skoro celý článek 
mluvila o sobě, tak bych se na závěr měla 
zaměřit na vás, které maturita teprve čeká. 
Takže pár (snad ne úplně otřepaných a 
zbytečných) rad na závěr:  
 
1) Začněte včas. (Každý vám potvrdí, že pokud 
zpracovávání maturitních otázek nenecháte na 
konec dubna, budete o poznání klidnější.) 
 
2) Neberte všechny úplně vážně. (Ať už vás 
učitelé přesvědčují o tom, že s tím, co víte, se 
k maturitě nedostanete, nebo vám někdo 
z loňských maturantů vypráví, že maturita je 
vlastně jenom fraška. Nikdo z nich neříká tak 
úplně pravdu.) 

3) Věřte si. (Je jasné, že něco za ta léta strávená 
ve škole určitě víte. A i když tomu nebudete 
věřit, učitelé vážně chtějí, abyste odmaturovali. 
Navíc – během maturit na vás bude myslet tolik 
lidí, jako snad v celém dosavadním životě ne.) 
 
Chtěla bych popřát všem budoucím 
maturantům co nejméně zbytečného stresu, 
šťastnou ruku při výběru otázek a schopnost 
správně se rozhodnout, co dál. Ať se vám daří! 

ANNA URBÁNKOVÁ 8.C 

POSLEDNÍ 
ZVONĚNÍ 

Koncem dubna nastal pro 
maturanty den, na který se těší asi 
každý student, a sice jejich 
„poslední zvonění“. Obě třídy tak 
zakončily svoje studium na naší 
škole a převzaly ročníková 
vysvědčení. 
Zatímco oktáva si přichystala 
klasické poslední zvonění tak, jak 
jsme na něj na naší škole zvyklí, 
4.A se rozhodla pojmout to své 
trošku netradičně a uspořádala pro 
ostatní studenty „Hippies day“ ve 
společenské místnosti, kde jsme si 
od nich mohli koupit nejrůznější 
občerstvení. O velké přestávce 
potom proběhlo předávání 
maturantského žezla septimě a 
3.A. Musím říct, že se akce obou 
tříd povedly a ostatním třídám tak 
oživily každodenní stereotyp.  

Gratulujeme všem studentům, kterým se úspěšně povedla 
maturitní zkouška, a přejeme hodně štěstí do studia na 
vysokých školách!            PAVLA KROTKÁ 7.C 
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„Rozdíly mezi zeměmi, kde lidé žijí rádi a těmi, kde šťastní nejsou, jdou vědecky změřit. Důležité je 
pochopit, proč to tak je a něco s tím udělat," řekl agentuře Reuters profesor Jeffrey Sachs, 
spoluautor průzkumu, ředitel SDSN a zvláštní poradce generálního tajemníka OSN. „Poselství je 
jasné: Společnost, která prahne pouze po penězích, si zakládá na špatných věcech. Sociální 
struktury se zhoršují, stejně jako mezilidská důvěra."  

„Pokud země cílevědomě sledují jednotlivé cíle, jako je ekonomický rozvoj a zanedbávají sociální 
a environmentální cíle, mohou být výsledky pro obyvatelstvo velmi nepříznivé, dokonce i 
nebezpečné pro život. Mnoho států v posledních letech dosáhlo hospodářského růstu, ovšem 
zaplatilo za to sociální nerovností a zdravím životního prostředí."   

                MARKÉTA MACHOVÁ, ZUZANA LÖFFLEROVÁ 4.C 

10 NEJZDRAVŠJŠÍCH 
POTRAVIN SVĚTA 

Už jste někdy přemýšleli, jaké potraviny jsou TOP a jaké vám 
zase uškodí nejen na zdraví, ale i na váze? Ukážeme vám 10 
potravin, které udělají vaší postavě i mysli jedině dobře. 
	  1. CITRÓN 

-1 citrón obsahuje více 
než 100% denního příjmu 
vitamínů 
-flavonoidy obsažené 
v citrónech mohou 
zabraňovat růstu 
rakovinových buněk 
-jedna sklenice nalačno 
po ránu vlažné vody 
s citrónem je zázrak nejen 
pro   srdce či krevní tlak, 
ale i na a snížení stresu aj.  
-A věděli jste, že citrón je 
sladší než jahoda?  
 
2. BROKOLICE 

-brokolice patří 
jednoznačně mezi 3 
nejzdravější druhy 
zeleniny 
-1 brokolice obsahuje 
200% doporučené denní 
dávky vitamínu C 
-a květák a brokolice jsou 
jediná zelenina, která je 
zároveň květinou 
	  

3. TMAVÁ ČOKOLÁDA 
-čokoláda má stimulační účinky a tudíž zlepšuje náladu 
-když budete jíst každý den tmavou čokoládu, snížíte riziko srdečních 
onemocnění o jednu třetinu  
-pouze 7 gramů denně pomáhá snížit krevní tlak 
-pro psy a kočky je jedovatá 
 
4. BRAMBORY  
-1 červená brambora obsahuje 66 mikrogramů kyseliny listové, což odpovídá  
jednomu šálku špenátu nebo brokolice 
-sladké brambory obsahují vitamín A na boj proti rakovině a posilování 
imunního systému 
-brambora obsahuje až 80% vody a vysoký obsah sacharidů v podobě škrobu 
-je jedním z nejbohatších zdrojů antioxidantů 
 

     
 
5. LOSOS 
-velký zdroj omega 3 mastných kyselin, které snižují riziko deprese 
-je označován jako i jako prevence proti Alzheimerovy choroby 
-už jen 85 gramů obsahu 50% denní dávky niacinu 
-ve vědecké studii se ženy užívající rybí tuk zbavily za tři týdny rychleji 
nadváhy o celých 20% 
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PRÁZDNINY NA 
DRUHÉ STRANĚ 
SVĚTA Předpokládám, že si všichni vzpomínáte na Projekt Edison, v jehož rámci 

k nám přijeli studenti z celého světa, od Německa až po Austrálii. 
A právě Austrálie mne zaujala nejvíce, takže kdybych si měl vybrat, jak 
strávit letošní prázdniny, určitě bych jel do této nepochybně nádherné a 
exotické země, kterou určitě stojí za to navštívit.  
Má rozhodně co nabídnout – nekonečné písčité pláže, vyprahlé pouště i 
deštné pralesy, korálové útesy, typická zvířata, hlavně klokany a medvídky 
koala, klidné hory i rušná velkoměsta, exotickou kulturu domorodých 
Aboriginců a v neposlední řadě přátelskou a nekonfliktní povahu 
Australanů.  
Při návštěvě bych rozhodně nevynechal také Nový Zéland, jenž je pouhé 
tři hodiny letu daleko ze Sydney, hlavního města Austrálie. Tato země 
Tichého oceánu se pyšní nejen nedotčenou přírodou a ohromným počtem 
ovcí, ale také třeba i kopcem Taumatawhakatangihangakoauauotamatea-
pokaiwhenuakitanatahu. 
Prostě a jednoduše řečeno, strávit prázdniny na opačné straně zeměkoule 
by byl můj splněný sen. A kam byste se chtěli podívat vy?	  
	  
	  

Nejoblíbenější část 
celého roku se 
nezadržitelně blíží. 
Prázdniny. Každý 
si už plánuje, jak 
si je užije. Někdo 
se už nemůže 
dočkat dlouhých 
dnů strávených na 
koupališti či na 
cestách, jiní se těší 
na tak blahodárný 
odpočinek, který 
jim tak chyběl. 
TOMÁŠ LENGÁL 4.C	  

ŽEBŘÍČEK NEJSMUTNĚJŠÍCH A 
NEJŠŤASTNĚJŠÍCH  

MÍST SVĚTA 
Lze štěstí změřit? A můžeme být na 
světě všichni šťastní stejnou 
měrou? Průzkum agentury pro 
udržitelný rozvoj (SDSN) a Zemský 
institut na univerzitě v Kolumbii již 
čtvrtým rokem měří úroveň štěstí a 
pohody ve 157 státech světa. 
Zohledňuje se úroveň ekonomiky, 
zdraví obyvatel, délka života, míra 
korupce ve vládě a byznysu, ale 
také to, zda se lidé mají na koho 
obrátit v těžkých chvílích. Výsledky 
průzkumu vyzývají národy bez 
ohledu na bohatství k řešení 
nerovnosti a ochraně životního 
prostředí.  

10 nejšťastnějších zemí:  

1. Dánsko 
2. Švýcarsko 
3. Island 
4. Norsko 
5. Finsko 
6. Kanada 
7. Nizozemsko 
8. Nový Zéland 
9. Austrálie 
10.Švédsko 

(USA 13., VB 23., ČR 27., Francie 32., 
Rusko 56.,  Slovensko 63.) 

	  

10 nejméně šťastných zemí:  

1. Burundi 
2. Sýrie 
3. Togo 
4. Afghánistán 
5. Benin 
6. Rwanda 
7. Guinea 
8. Libérie 
9. Tanzánie 
10.Madagaskar 
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LETNÍ  
OLYMPIJSKÉ HRY  
Léto už se blíží a s ním i olympijské 
hry, které se v letošním roce konají 
v brazilském Riu de Janeiru. To se 
tak stane prvním jihoamerickým 
městem, jež kdy hostilo olympijské 
hry. Pořadatelství mu bylo přiděleno 
již v roce 2009, když zvítězilo nad 
Španělskem, Japonskem a USA. A 
dobou konání byl určen 5. až 21. 
srpen 2016. Soutěžit se bude ve 28 
sportovních odvětvích s tím, že do 
programu byl po 112 letech 
navrácen golf a po 92 let rugby. 
Co se týče české výpravy, již 72 
sportovců splnilo kvalifikační limity. 
Další o účast na olympijských hrách 
stále bojují, v několika sportech poté 
budou rozhodovat světové žebříčky. 
Finální seznam všech reprezentantů 
bude znám 12. července, ve kterém 
se očekává asi 120 

Česká republika bude z her v Londýně obhajovat 10 
medailí, z toho 4 zlaté. Velkou šanci na jednu z medailí mají 
například mistryně světa na 400 metrů překážek Zuzana 
Hejnová, aktuální lídr světových tabulek v hodu oštěpem 
Jakub Vadlejch, kajakář Jiří Prskavec, oštěpařka Barbora 
Špotáková, skifař Ondřej Synek, či judista Lukáš Krpálek. 

Pro české fanoušky také vznikne Olympijský park Rio-Lipno, 
kde budou mít možnost sledovat příméC přenosy z Ria, 
vyzkoušet různé letní olympijské sporty, či setkat se 
s bývalými olympioniky.       ADÉLA HURTOVÁ 7.C  

FOTO: www.czechbadminton.cz 
	  

MISTROVSTVÍ SVĚTA 
 V LEDNÍM HOKEJI 

2016 
 

V letošním roce se mistrovství světa odehrávalo 
v Rusku. Zápasy se hrály v Moskvě ve VTB ICE 
PALACE a v Petrohradě v YUBILEYNY SPORTS 
PALACE. 
 
 
 

Tato víceúčelová aréna přezdívaná také jako Aréna Legend má 
kapacitu 12 100 diváků. Konají se zde zápasy v ledním hokeji, 
basketbalu, wrestlingu, boxu a  MMA. 
	  YUBILEYNY SPORTS PALACE  
Petrohradská sportovní hala byla postavena již v roce 1967 u 
příležitosti 50. výročí sovětské moci. Dnes je jedním 
z nejvýznamnějších tréninkových center  krasobruslení. 
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MASKOT 
 
Maskotem letošního Mistrovství světa v hokeji se stal sibiřský 
husky Laika. Toto plemeno je pro Rusko tak důležité nejen 
z toho důvodu, že již za druhé světové války pomáhalo a 
sloužilo sovětské armádě, ale také protože se jmenovkyně 
maskota v roce 1957 jako první živý tvor dostala na oběžnou 
dráhu. Maskota společně vybírali zástupci Mezinárodní 
hokejové federace a Ruské hokejové federace. 
 
SESTAVA NAŠÍ REPREZENTACE 
 
Toto mistrovství nám chytali Dominik Furch a Pavel Francouz. 
V záloze byl ještě Matěj Machovský. 
Obranu jistilo 9 obránců - Jakub Jeřábek, Milan Doudera, 
Adam Polášek, Radim Šimek, Michal Jordán, Michal Kempný, 
Jan Kolář, Tomáš Kundrátek a Petr Zámorský. 
	  
A náš útok tvořilo 15 útočníků - Michal Řepík, Michal Birner, Tomáš Filippi, Jan Kovář, Roman 
Červenka, Dominik Kubalík, Richard Jarůšek, Lukáš Kašpar, Petr Koukal, Robert Kousal, David 
Pastrňák, Jiří Sekáč, Martin Zaťovič, Tomáš Zohorna a kapitánem národního týmu pro rok 2016 se 
stal Tomáš Plekanec. 
	  
HISTORIE ČESKÉ REPUBLIKY NA MS V LEDNÍM HOKEJI 
 
Česká hokejová reprezentace se může pochlubit 6 zlatými medailemi (1996,1999,2000,2001,2005 a 
2010), jednou stříbrnou (2006) a čtyřmi bronzovými (1993,1997,1998 a 2011).     
                ONDŘEJ LIST 4.C 

FOTO:  www.spravy.cohladas.sk, www.ceskatelevize.cz  
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Klub Z V VP PP P SKÓRE BODY 

Skupina A 

1. Česko 7 5 1 1 0 27:12 18 

2. Rusko 7 6 0 0 1 32:10 18 

3. Švédsko 7 3 2 0 2 23:18 13 

4. Dánsko 7 2 2 1 2 17:22 11 

5. Norsko 7 2 1 0 4 13:22 8 

6. Švýcarsko 7 1 1 3 2 20:26 8 

7. Lotyšsko 7 1 0 3 3 13:22 6 

8. Kazachstán 7 0 1 0 6 15:28 2 

Skupina B 

1. Finsko 7 7 0 0 0 29:6 21 

2. Kanada 7 6 0 0 1 34:8 18 

3. Německo 7 4 0 1 2 22:20 13 

4. USA 7 3 0 1 3 22:18 10 

5. Slovensko 7 2 1 0 4 15:23 8 

6. Bělorusko 7 2 0 0 5 16:32 6 

7. Francie 7 1 1 0 5 11:23 5 

8. Maďarsko 7 1 0 0 6 12:31 3 

12	  


