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Přišel podzim a s ním i nové vydání našeho 
školního časopisu Salamadru. Léto definitivně 
skončilo, dny se začaly krátit, teplota jde také rychle 
dolů a už čekám, kdy přijde první sníh. Já mám 
podzim spojený s dlabáním dýní, pitím horkých čajů 
a pobytem u topení.       
 Na některé lidi může podzim působit negativně 
až depresivně. Proto doufám, že Vám čtení zvedne 
náladu a zpříjemní toto roční období. A na co se 
můžete těšit? Recepty z dýně, které Vás během 
chladného počasí zahřejí, recenzi na seriál 
Supergirl, aby jste se mohli na něco dívat, když 
budete zachumlaní v dece a když se rozhodnete 
vyrazit do brněnských ulic, tak můžete vyrazit na 
oběd do veganského bistra.     
   Pár měsíců školy už je za námi, do těch 
zbývajících osmi měsíců Vám přeji hodně úspěchů 
a budu se na Vás těšit v lednu u zimního čísla.  

TEREZA ŠPAČKOVÁ 5.C 
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Autobusem jsme pokračovali do Walesu, se 
zastávkou ve Windsoru u královského hradu, 
nakonec jsme dorazili do Bath což je město 
proslaveno římskými lázněmi. A aby žáci vybili 
všechnu energii, kterou nastřádali po pár 
hodinách v autobuse, jsme se ještě stavili                
v Avebury- jedné z nejpůsobivějších neolitických 
památek v Evropě.  
Dokonce tam byly velké ohrady s ovečkami, které 
jste mohli nahánět podle vašich představ. No kdo 
by z toho neměl radost?  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hned na začátku školního roku měli studenti 
možnost zúčastnit se dvou zahraničních zájezdů,       
a to ve Francii a Anglii. A co se tam všechno stalo? 
	

VÝLET DO ANGLIE, 
WALESU A PAŘÍŽE 
Není nic lepšího než prodloužení letních prázdnin 
- a to dokonce tak, že jsme jeli poznávat Anglii. 
Sešli jsme se v sobotu 3. září v ranních hodinách, 
abychom mohli dalších 20 hodin sedět na 
sedačkách v autobuse a pozorovat krásy okolních 
dálnic. Po úmorné cestě jsme nad ránem dorazili 
do Calais, kde na nás čekal trajekt, který nás 
převezl do Doveru.  
Z Doveru jsme jeli přímo do Londýna, kde nás 
čekala celodenní prohlídka města.  Hned po 
východu z metra, které bylo nad veškeré 
očekávaní celkem čisté, jsme mohli vidět proslulý 
Big Ben, Parlament a rychlostí blesku točící se 
London Eye. 
Z London Eye jsme si prohlédli Londýn z ptačí 
perspektivy a poté jsme se vypravili na 
Westmisterské opatství, Buckingham Palace, 
Trafalgar Square, kde jsme mohli spatřit umělce 
všeho druhu. Od zpěváků až po bezdomovce 
prolézající tenisovou pálkou. Dále jsme procházeli 
čínskou čtvrtí, kde naše nosy mohly zachytit tisíce 
vůní – a nejen těch příjemných. Zakotvili jsme to 
na náměstí Piccadilly, na kterém jsme dostali 
prostor na nákupy. 
Večer nás autobus dovezl na parkoviště, kde na 
nás čekali naše rodiny, u kterých jsme byli 
ubytovaní pouze jednu noc. Byly to rodiny 
neúplné i úplné, bílé i černé, s mazlíčky i bez, 
některé dokonce i s vířivkami. Každopádně ať se 
jednalo o jakoukoli, každá měla srdce otevřené 
pro každého. 
Večer nás autobus dovezl na parkoviště, kde na 
nás čekali naše rodiny, u kterých jsme byli 
ubytovaní pouze jednu noc. Byly to rodiny 
neúplné i úplné, bílé i černé, s mazlíčky i bez, 
některé dokonce i s vířivkami. Každopádně ať se 
jednalo o jakoukoli, každá měla srdce otevřené 
pro každého. 
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V pondělí jsme navštívili město se španělskou atmosférou Saintes-Maries-de-la-Mer, odkud jsme lodí 

projeli přírodním parkem Camargue kolem plameňáků, bílých koní a černých býků, kteří zde volně žijí. 

Odpoledne jsme strávili ve městě malířů Arles, kde jsme navštívili Náměstí republiky s obeliskem                 

a katedrálou sv. Trofima i místní akvadukt. Mimo jiné zde žil Vincent Van Gogh, a pochází odtud asi 200 

jeho obrazů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večer jsme se ubytovali u nových rodin, kde jsme 
tentokrát strávili dvě noci. 
Čtvrtý den jsme poznávali hlavní město Walesu, a to 
Cardiff. Navštívili jsme Big Pit National Museum, 
pohádkový hrad a doly na černé uhlí, kde nás z našich 
klaustrofobických myšlenek vytrhával nadmíru komický 
průvodce. 
Další den jsme se naposledy napapali u našich 
náhradních rodin a vyrazili jsme na cestu do jihozápadní 
Anglie, kterou jsme si zkrátili zastávkou v Salsbury                                  
a u Stonehange.  

	
Poté jsme jeli do Doveru a trajektem zpět do Callais.  Ve večerních hodinách jsme přijeli do Formule 
F1, ve které jsme přenocovali a další den se vydali na prohlídku Paříže. 
I po nedostatku spánku, jsme toho zvládli opravdu hodně. Byli jsme u Eiffelovy věže, Louvru, Notre 
Dame, Vítězného oblouku a nenechali jsme si ujít ani plavbu po Seině.  
Na konci dne byly naše nožky tak unavené, že i autobus jsme vítali s radostí. Cesta zpátky utekla velice 
rychle, i přes pár komplikací s pavoukem pod sedačkami, jsme cestu a výlet přežili ve zdraví. 
Celkově se výlet povedl, paní průvodkyně a učitelky byly skvělé. Počasí nám také přálo, takže mi 
nezbývá říct nic jiného, než za rok zase! 

BARBORA ŠTÝBLOVÁ 2.A 
 LET’S PROTECT 

OUR NATURAL 
AREAS! 

Partnerství s francouzskou školou 
Collége Voltaire v Tarbes vzniklo v roce 
2008 prostřednictvím portálu eTwinning. 
Díky dotaci JMK ve výši 120 000 Kč nám 
bylo umožněno se se studenty i profesory 
po dlouhé době opět setkat právě                     
v hlavním městě departementu      
Hautes-Pyrénées, Tarbes.  

V sobotních ranních hodinách jsme přes Německo a 
Švýcarsko dojeli k nejkrásnějšímu francouzskému jezeru 
Annecy, dále přes Mt. Ventoux, kraj Luberon a skalní 
město Gordes až do historického města Avignonu, kde 
jsme si prohlédli největší místní památky včetně 
avignonského mostu i papežského paláce. 
Neděle patřila vinicím Chateuneuf-du-pap, údolí řeky 
Ardeche, mostu Pont d'Arc a římskému akvaduktu Pont 
du Gard. Večer jsme se ubytovali v kempu Camping de 
l' Espiguette ve městě Le Grau du Roi v bezprostřední 
blízkosti Středozemního moře. 
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V úterý byla na programu prohlídka města Sété, které je známé svojí „mušličkovou pláží“ a koupání ve 
Lví zátoce. Pozdní odpoledne jsme strávili v Agde, kterým protéká Canal du Midi dlouhý 240km.  
Ve středu nás čekala více než 400km dlouhá cesta do partnerského města Tarbes, při které jsme se 
zastavili v nejzachovalejším středověkém pevnostním městě Evropy - Carcassonne, které patří na 
seznam kulturních památek UNESCO. V odpoledních hodinách proběhlo setkání s žáky partnerské 
školy, kteří pro nás připravili aktivity v parku a občerstvení. 
Po noci strávené v hotelu F1 nás čekala náročná cesta přes Pyreneje. První zastávkou čtvrtečního 
dopoledne bylo významné poutní místo Lurdy. Úzké silnice a serpentiny nás dovedly nejprve do oblasti 
Gavarnie, odkud jsme dále pokračovali na Tourmalet, centrální průsmyk Pyrenejí (2 115 m.n.m.), kudy 
se každoročně jezdí cyklistický závod tour de France. 
 

Zvuky boje, řinčení oceli a křik hrdinně 
soupeřících Vikingů, rytířů a samurajů. Tím se 
prezentuje uzavřená alpha hry For Honor. For 
Honor je akční hack and slash hra od studia 
Ubisoft Montreal, která vychází v polovině února 
2017. Hned na úvod je nutno zdůraznit, že 
recenze je pouze na alpha verzi hry, která je 
stále ve vývoji. 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pátek si každý užil po svém, většina koupáním            
v moři, nebo jinými sportovními aktivitami, které 
kemp nabízel. Následující ráno jsme odjeli do 
druhého největšího města Francie a zároveň 
hlavního města Provence – Marseille. Lodí jsme 
pluli na ostrov If, kde se rozkládá stejnojmenná 
pevnost Chateau d'If, známá spíše jako vězení 
Monte Christa. Dalším cílem byla bazilika Notre-
Dame de la Garde, nacházející se na nejvyšším 
místě tohoto přístavního města, která poskytla 
úžasný výhled na celý přístav a širé okolí. 
Ve večerních hodinách jsme přes Itálii a Rakousko 
zamířili směrem k Hustopečím. Ať už jsme se domů 
těšili více nebo méně, věřím, že jsme si pobyt ve 
Francii všichni užili a dovezli jsme si kromě 
suvenýrů neopakovatelné zážitky a vzpomínky. 
Tímto bych chtěla poděkovat zejména vyučující 
paní  Čeperové, která pro nás vše zorganizovala                   
a zajistila. 

NIKOL ŘAČÁKOVÁ 7.C  
	

Hra: FOR HONOR 
FOTO: PETR DVORNÍK 
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Hned při startu hry nás uvítala kinematická scénka, která vysvětluje, proč se ve For Honor děje, co se 
děje. Neznámá forma temnoty zničila celou zemi a těch několik málo zoufalých přeživších se dalo          
do války. Příběhová linka je v alphě zmíněna pouze v tomto krátkém videu. Poté jsme si vybrali frakci,         
ke které se přidáme a navrhli si erb. Příjemně nás překvapila rozšířená úprava všech šesti hratelných 
hrdinů. Hrdinové jsou charaktery, za které hráč For Honor hraje. Každý má unikátní vlastnosti a zvláštní 
schopnosti použitelné v boji. Pole nastavení je v rámci alphy přijatelné, ale to samé se naneštěstí nedá 
říct o připojení. Ubisoft používá NAT typ připojení k serveru, jenž se nevydařil a představoval velké 
potíže při připojování se do bitev. 
Bitvy jsme mohli vyzkoušet na třech mapách, které byly tematicky rozděleny podle frakcí (japonská 
pevnost, vikingská vesnice a středověký hrad). Před začátkem bitvy si každý hráč může vybrat hrdinu, 
za nějž bude hrát, nedbaje na frakci či mapu. Jsou zde tři mody (duel, brawl a dominion) hratelné proti 
hráčům, nebo proti umělé inteligenci, která je tu dobrým soupeřem a dokáže vás bez obtíží porazit. 
Mapy jsou dobře designované a atmosféru krvavé šarvátky dotváří počítačem ovládaní minioni. Bojový 
systém je velmi rychlý a také plynulý. Lze ho přirovnat k bojovému systému v Mount and Blade nebo 
War of the Roses. 
Hra se nám přes všecky mouchy moc líbila a už teď se nemůžeme dočkat její plné verze. 

JIŘÍ STOŽICKÝ & TOMÁŠ ŠOLTÉS 5.C  
 Seriál: SUPERGIRL (2. série) 

 
Jmenuje se Kara Zor-El, je Supermanova sestřenice a z Kryptonu byla 
poslána, aby ho chránila. Jako hrdinka je známá pod jménem Supergirl. 
Neslyšeli jste o ní? To je docela možné, její bratranec je mnohem 
známější a populárnější… Tohle ale není jeho příběh. 
Kara byla jako Kal-Elova starší sestřenice poslána z umírajícího Kryptonu 
na Zemi, aby ho chránila. Po cestě se ale zasekla v části vesmíru, kde 
nestárla a než dorazila do cíle, její bratranec dospěl a stal se z něj 
Superman. Na Zemi se o ni starala rodina Danversových. Jako dospělá 
se stala asistentkou mediální královny Cat Grantové. Skrývala své 
schopnosti až do chvíle, kdy neměla na vybranou. Stala se z ní Supergirl 
(Melissa Benoist) . 
Druhá série navazuje přesně ve chvíli, kdy ta první skončila. Na Zem 
dopadá záchranný modul z Kryptonu, je stejný jako ten, ve kterém 
dorazila Kara. Nachází v něm postavu zatím neznámé totožnosti. 
Zanedlouho má startovat Venture, první komerční vesmírná loď navržená 
k cestě na oběžnou dráhu. Jak už to ale bývá, něco se pokazí a Supergirl 
pro záchranu lodi pojí síly se svým bratrancem, Supermanem (Tyler 
Hoechlin) . Ukáže se, že ve Venture měl prsty Lex Luthor, jeden 
z největších padouchů celého DC univerza. Tento typický Supermanův 
nepřítel se nám v seriálovém univerzu doposud neukázal…                                
Se Supermanem a Lexem  na scéně to v druhé sérii vypadá na dobrou 
podívanou.  
Po první sérii to vypadalo, že seriál už se pokračování nedočká. Naštěstí 
Supergirl ale pod svá křídla vzala stanice CW. Tato stanice vysílá ještě tři 
podobné seriály: Arrow, The Flash a Legends of Tomorrow, čekáme tedy 
na jeden velký crossover i se Supergirl. Tento seriál má sice velmi 
slušnou konkurenci a mnoha lidem se nelíbí pro svůj celkem dost 
feministický obsah a slabší akci, já ho ale sleduji rád, protože věřím, že 
má velmi dobrý potenciál. 
	

Teď, když přibývají, nutno 
podotknout, velmi dobře 
ztvárněné postavy, věřím, 
že jeho popularita stoupne.  
Velmi se těším na další díly 
a jsem zvědav, jakým 
směrem se bude seriál 
ubírat. 
Za sebe rozhodně 
doporučuji dát Supergirl 
šanci!  

JIŘÍ STOŽICKÝ 5.C 
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BUDEME POTŘEBOVAT: 
• dýňové pyré (upečeme půl hokkaido dýně 

zhruba na 200 stupňů na 45 min, poté 
oloupeme slupky, rozmixujeme, 
necháme vychladnout a nakonec ho 
nalijeme do uzavíratelné sklenice ) 

• mléko (zhruba 1 hrnek)  
• uvařené espresso (zhruba 1 hrnek) 
• 1 lžičku skořice  
• 1/2 lžičku mletého muškátového oříšku  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DÝNĚ NA DVA 
ZPŮSOBY 
Také často přemýšlíte, jak si 
udělat chutné ale zároveň velice 
zdravé jídlo? Tady pro vás 
máme pár nápadů! 
	PUMKIN SOUP 

POSTUP 
V hrnci rozpustíme máslo a opečeme na něm cibulku s česnekem. Přidáme nakrájenou dýni a asi pět 
minut ji zlehka opékáme. Přisypeme ještě nastrouhanou mrkev a lžíci cukru, vše zalijeme vývarem                          
a vaříme doměkka. Jakmile je vše hotové, přidáme smetanu, vezmeme si ponorný mixér a vše 
rozmixujeme. Nakonec ještě polévku dochutíme, jak se nám líbí a můžeme podávat. Jako ozdobu jdou 
použít dýňová semínka nebo petrželka.  
	 PUMPKIN SPICE LATTE 

BUDEME POTŘEBOVAT: 
• 800 g dužiny z dýně (bez semínek                       

a nakrájenou na kostičky) 
• 2 - 3 lžíce másla 
• 2 stružky jemně nasekaného česneku 
• jednu na jemno nakrájenou cibuli 
• jednu nastrouhanou mrkev 
• lžíci třtinového cukru 
• zeleninový vývar 
• 220 ml smetany ke šlehání 
• nějaké koření na dochucení 

 
FOTO: MARIE ZBOŘILOVÁ 
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POSTUP 
Do mixéru vložíme jednu vrchovatou lžíci dýňového pyré, hrnek horkého mléka, všechna koření                     
a třtinového cukru, kolik uznáme za vhodné. Vše rozmixujeme. Poté přilijeme ještě hrnek čerstvě 
uvařené kávy, zamícháme lžičkou a je hotovo! Podáváme do sklenice na latte se šlehačkou s špetkou 
skořicí na vršku.                                                                  MARIE KNÁPKOVÁ & MARIE ZBOŘILOVÁ 5.C 

Tato ojedinělá výstava je stálá a má dvě části. 
Jedna z nich je v Praze v České národní bance, 
a protože byla velice úspěšná, byla podobná 
výstava zorganizována i v Brně. 
Zatímco v Praze je tato výstava věnována 
hlavně historii a vývoji bankovnictví na českém 
území, jsou zde ukázky vývoje měny od 
pazourků až k virtuálním penězům a vývoj 
České národní banky, v Brně je tato výstava 
zaměřená převážně na ucelený vývoj českého 
bankovnictví, historii platidel, dozvíte se něco o 
ochraně peněz a celkově se tato výstava zabývá 
spíše bankovnictvím na Moravě. 
 

BISTRO PRO VEGANY V BRNĚ?! 
Zkuste si představit zdravá rychlá jídla přímo s sebou 
jako z McDonaldu a ještě k tomu všechno veganské. 
No není to úžasné? Restaurace zvaná V.bistro se 
nachází kousek od náměstí Svobody v Brně. Působí 
jako velice klidné místo plné zelené a žluté barvy         
s dřevěnými dekoracemi. . Podle mě se bistro snaží 
fungovat na způsob klasického fastfoodu, ano, 
dokonce tam můžete najít i hamburgery ovšem            
s falafelem či cuketou apod. Pokud se ale nechcete 
cpát ani zdravými hamburgery, čeká tam na vás 
výtečná polévka a dva druhy hlavního chodu. Dezert 
nakonec, to je klasika. Je libo linecké? Nebo snad 
brownies do pytlíku? Není problém. A až budete 
dosyta najezení odcházet, nezapomeňte opětovat 
úsměv moc milé obsluze. 

MARIE KNÁPKOVÁ 5.C.  

 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

  

 

  

 

„LIDÉ A PENÍZE“ 
- OJEDINĚLÁ VÝSTAVA 

ČNB 

Prohlídky jsou v několika možných intervalech od 
pondělí do pátku a je nutné si je předem domluvit ( na 
emailu aneta.novotna@cnb.cz nebo telefonicky na 
číslech 542 137 319 nebo 731 597 136). 

ALEXANDRA BALÁŽOVÁ 5.C 
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UMĚLÁ INTELIGENCE  
DOKÁŽE ÚSPĚŠNĚ  
PŘEDPOVĚDĚT  
VÝSLEDEK SOUDU 

VEŠKERÁ  
PRAVDA O LŽI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umělá inteligence je zatím v celkem rané fázi svého vývoje, dokáže nastavit budík, hrát šachy nebo už 
také třeba řídit auto. Avšak Britští vědci z University College London dokázali vyvinout systém, který 
analýzou dokumentů dokáže zpracovat a odhadnout výsledek případů, kterými se zabýval Evropský 
soud pro lidská práva. Program zatím dokáže správně odhadnout 4 z 5 soudních řízení. 
Podle autorů však není jejich cílem plně nahradit soud, kdy by soudní řízení plně rozhodovala umělá 
inteligence. Jejich hlavní účel by měla být příprava stran soudního řízení a jeho simulace a následné 
optimalizaci podkladů. 
Podobně jako šachisté využívají pro trénink umělou inteligenci mohli bychom se s touto praxí brzy setkat 
i během soudních řízení.                                                                                            DENIS HOMOLÍK 6.C 
	

• 81% lidí říká „nevinnou lež“ každý den. 

• Většina lidí lže v průměru 3x během 10 
minutové konverzace. 

• 65% lidí si myslí, že někdy je v pořádku lhát, 
aby nezranili něčí city. 

• 44% populace schvaluje zveličování 
příběhu, aby byl zajímavější. 

• 37% lidí se domnívá, že někdy nevadí lhát o 
svém věku. 

• Lidé trpící depresemi jsou k sobě více 
upřímní, než duševně zdraví jedinci. Když se 
jejich stav trochu zlepší, tak jsou k sobě o 
něco méně upřímní. 

• 98% puberťáků potvrdilo, že lžou svým 
rodičům 

• Přitom ten samý počet teenagerů (98%) 

• Přitom ten samý počet teenagerů (98%) tvrdí, že 
důvěra je velice důležitá v osobních vztazích.  

• Podle 47% teenagerů, je nelegální stahování 
hudby přijatelné, a jen 5% považuje za přijatelné 
i krádež z obchodu. 

• 75% studentů přiznává, že se stávají „sériovými 
lháři“, jakmile jde o úsporu peněz, nebo při 
pohovoru do práce. 

• 40% rodičů si myslí, že lhaní dětem, o svém 
špatném chování v mladí, je normální. 

• 68% žen někdy lže o svojí váze. 

• 16% lidí někdy lhalo do telefonu hláškou „Mám 
hovor na druhé lince“ nebo „Já ti zavolám 
zpátky“. 
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11. Na to aby si průměrný Ind mohl koupit Big Mac, 
musí pracovat okolo šesti hodin. 

12. 1Jen málo lidí ví, že v 70-tých letech minulého 
století, si mohli lidi v McDonald’s objednat také 
pizzu. 

13. V Japonsku se Ronald McDonald jmenuje 
Donald McDonald, kvůli nedostatečně jasnému 
vyslovení písmena „r“. 

14. Obyčejný zaměstnanec McDonald’s musí 
pracovat zhruba 7 měsíců, aby si vydělal stejnou 
částku jako generální ředitel za hodinu. 

15. Na interní webové stránce zaměstnanců se 
doporučuje, aby se vyhýbali jídlům z fast foodu. 

16.  Více jak 80 000 lidí získalo bakalářský titul                
v hamburgerologii na Hamburger University, 
kterou vlastní společnost McDonald’s. 

17.  Chcete-li spálit všechny kalorie získané požitím 
Big Macu, hranolek a velké Coca-Coly, budete 
muset jít pěšky alespoň 7 hodin v kuse. 

18. Každých 14,5 hodin společnost McDonald’s 
otevře novou restauraci. 

19. Firemní politika McDonald’s zakazuje 
obsluhovat v okně McDrive ty, kteří přijedou na 
koni. 

20. V Sedoně, stát Arizona, se nachází jediná 

restaurace McDonald’s s tyrkysovým logem. 

 

MARKÉTA MACHOVÁ & ZUZANA LÖFFLROVÁ 5.C 

20 MÁLO ZNÁMÝCH FAKTŮ 
O ŘETĚZCI MCDONALD‘S 

 

• Podle experimentu uskutečněném                        
v Austrálii, 73% lékařů tvrdilo, že si umylo 
ruce, ve skutečnosti to udělalo pouze 9%. 

• 22% mužů lže, o počtu svých sexuálních 
partnerů. 

• 17% mužů a žen ve věku 18-24 let by 
oznámilo svému partnerovi, že mají nějakou 
sexuálně přenosnou chorobu. 

• Nevěra v různé fázi je příčinou 54% rozvodu. 
• 48% žen tvrdí, že je normální, když její 

partner lže o jeho chování vůči jiným ženám. 
• 39% žen považuje za přijatelné, když jí muž 

lže o tom, jak byla dobrá v posteli. 
	

1. První položkou v menu McDonald’s byly 
původně hotdogy, nikoliv hamburgry. 

2. Každý osmý Američan byl někdy 
zaměstnán v McDonald’s. 

3. Salát Caesar je kaloričtější než hamburger. 
4. Každodenně McDonald’s nakrmí 68 

milionů lidí. To je více než celá populace 
Velké Británie. 

5. Každodenní příjem McDonald’s je $75 
milionů (663 768 000 Kč). 

6. Logo McDonald’s je vyzobrazeno častěji, 
než kříž. 

7. Big Mac se již dlouho používá jako 
ekonomický index porovnávající kupní sílu 
obyvatel v jednotlivých zemích. 

8. Společnost McDonald’s je největší 
distributor hraček. 

9. Jeden z řetězců restaurací McDonald’s 
vlastní samotná královna Velké Británie. 
Řetězec se nachází vedle 
Buckinghamského paláce. 

10.Je ironií, že McDonald’s není největší sítí 
restaurací. Vedení náleží společnosti 
Subway. 

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 MARKÉTA MACHOVÁ & ZUZANA LÖFFLEROVÁ 5.C 
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SPARTAN 
RACE 

Nadstavbami těchto úrovní je závod Ultra 
Beast a Death Race. Prvně zmíněný závod je 
překážkový maraton. Trasa tedy měří 42 km. 
Nejrychlejší závodníci tento závod absolvují 
přibližně za 7 hodin. Druhý zmíněný závod je 
nejobtížnější varianta Spartan Race. Závod je 
limitován časem 48hodin, do kterého se musí 
závodníci vejít. Tento závod dokončí pouze 
10% závodníků. 

Překážky – na trati se nachází řada přírodních 
a umělých překážek, které musí závodníci 
překonat. Pokud závodník překážku 
nezvládne, obvykle dostane jako náhradu 
trest v podobě vykonání 30 angličáků. 

ONDŘEJ LIST 5.C 
	

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento závod je jeden z nejpopulárnějších 
překážkových závodů na světě. Založil jej Joe De 
Sena ve Spojených státech amerických v roce 2010 
a brzy po té se rozšířil do celého světa. Závody mají 
několik úrovní, které se odlišují především svou 
délkou a počtem překážek. Jedno z hlavních 
pravidel říká, že závodník nikdy nesmí dopředu znát 
trasu závodu. Jediné, co ví, jsou orientační 
parametry dle úrovně, které se zúčastní. Každý, kdo 
závod dokončí, obdrží po doběhnutí do cíle tričko 
a medaili. 
Spartan race se skládá ze tří základních úrovní 
nazvaných Sprint, Super a Beast. Další úrovně jsou 
nadstavbou těchto základních úrovní a obvykle je 
na nich závodník vystaven extrémní zátěži. 

Úrovně závodu  
Sprint – tato verze je nejkratší. Trasa měří 5 km a 
nachází se na ní nejméně 15 překážek. Závodníci 
trať absolvují v rozmezí 30 minut až 2 hodiny. 
Úroveň je označena červenou barvou.  

Super – tato trať se označuje jako střední. Trať má 
minimálně 13 km s alespoň 21 překážkami. Časy 
absolventů se pohybují mezi 80 minutami a 3 
hodinami. Tato úroveň se značí modrou barvou.  

Beast – nejobtížnější varianta závodu. Trasa je 
dlouhá minimálně 20 km a závodníci na ní 
překonávají minimálně 26 překážek. Časy 
absolventů se pohybují v rozmezí mezi 3 až 5,5 
hodinami. Závod je označen zelenou barvou. 
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