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„Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá 
jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci 
zasvítává den.“ 

Vladislav Vančura,  
český divadelní kritik a dramatik,  

1891 – 1942 
 

 S novým ročním obdobím přichází i nové 
vydání Salamandru. Studenti naší školy se od doby 
vydání minulého čísla zúčastnili mnoha akcí.                   
V rubrice ze života školy se ovšem vrátíme zpět do 
zimy, a to prostřednictvím článku o lyžařských 
kurzech na Pradědu a v rakouském Schladmingu. 
Největší událostí školy bývá bezpochyby ples, který 
se nesl v duchu černobílého filmu. I o něm se zde 
samozřejmě něco dozvíte. V recenzích objevíte 
hodnocení filmu Sirotčinec slečny Peregrinové pro 
podivné děti či filmu Logan: Wolverine. Jarní číslo 
Salamandru je prostě naplněno k prasknutí. No a to 
by bylo pro toto číslo vše. Jménem redakce Vám 
všem přeji příjemné počtení a na shledanou                   
u letního, letos už posledního čísla. 
 

TEREZA ŠPAČKOVÁ 5.C 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
 
Praděd 
Schladming 2017 
Cizince vítáme s otevřenou náručí 
Gymples 2017 
Recitační soutěž 
Krajský přebor škol v lyžování                    
a snowbordingu 
Vernisáž 
 

KAM ZAJÍT 
 
Tree house na Babím lomu 
 

SPORT 
 
Dokonalé období 

RECENZE 
 
FILM: Logan: Wolverine 
FILM: Sirotčinec slečny Peregrinové 
pro podivné děti 
 

VĚDA A TECHNIKA 
 
Kolik vůní dokáže člověk rozlišit? 
 

ZE SVĚTA 
 
Je osmý kontinent? 
 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 
 
Zabít nebo utrhnout? 
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PRADĚD 
Od 15.1. do 20.1. se žáci  ze tříd 3. C, 4. C, 5. C 
a 1. A účastnili lyžařského kurzu v Jeseníkách 
poblíž Pradědu v doprovodu p. uč. Zemánka, pí. 
uč. Cahové, p. uč. Šedého a pí. uč. Reiterové. 
Ubytovaní jsme byli na chatě Figura a zpravidla 
lyžovali na svahu hned za ní. Po příjezdu si každý 
našel svůj pokoj a ubytoval se. Hned odpoledne 
jsme se společně vydali na nedalekou horskou 
chatu, kde jsme si dali něco dobrého. Večer jsme 
se většinou sešli ve společenské místnosti, řekli 
si, kde a kdy máme zítra být a podívali se na 
instruktážní videa.	 Pondělní ráno nás přivítalo 
počasím jako stvořeným pro lyžování. 

Každý si představuje zimní období jinak. Někdo 
tráví chladné dny u krbu s knížkou a horkou 
čokoládou a jiní vyráží na zimní radovánky do hor. 
My jsme měli letos opět možnost vydat se do 
rakouského Schladmingu, a to v doprovodu paní 
učitelky Cahové a pana učitele Šedého. Tak jsme 
si 12. února sbalili lyže a snowboardy                              
a vydali se za sněhem.  
	

Postupně se však počasí zhoršilo, takže až do 
středečního poledne panovaly podmínky 
nepříznivé k lyžování. Až ve čtvrtek se počasí 
výrazně zlepšilo. Slunce svítilo, viditelnost byla 
úžasná a tak si každý užíval lyžování, jak jen mohl.  
V pátek dopoledne jsme si už jenom sbalili 
všechny věci, uklidili po sobě a odjeli domů. Až 
na pár lehkých zranění si myslím, že to byl 
povedený lyžák.  

TOMÁŠ LENGÁL 5.C 
	

 SCHLADMING 2017 

Po šestihodinové cestě jsme dorazili na místo, vybalili věci, poslechli si důležité informace a šli jsme 
spát. ..časem.  
Druhý den po snídani jsme vyrazili na svah a užívali si krásy Alp. Počasí nám přálo natolik, že jsme 
nevěděli, jestli se máme opalovat, nebo lyžovat. A i když nás lákala představa válení se na lehátku 
s drinkem v ruce (samozřejmě nealko), nasadili jsme lyže a s větrem v zádech jsme jeli jednu jízdu za 
druhou. Když nás přemohla únava a hlad, šli jsme se najíst na "krmítko". Jídla byla výborná, ale jelikož 
je to Rakousko, ceny tak dobré nebyly. Takže si většina z nás vybírala podle toho, z čeho jim bude 
nejméně plakat peněženka. Odpoledne se všichni vrátili na chatu a po večeři měl každý zábavu, podle 
svým představ. Většina se však shodla na společné.. 
Další den byl stejně krásný jako ten předchozí. Lyžovali jsme co nám síly stačily a prozkoumávali nové 
trasy. Ne vždy to ale skončilo tak, jak jsme si představovali. Zjistili jsme, že cesta lesem není úplně 
nejlepší nápad. 
Čtvrtý den jsme se společně vydali na Planai, kam jsme kvůli složitější cestě dorazili později, proto byl 
svah dost rozježděný a některým se to nelíbilo. Po obědě ve zdejší restauraci se valná většina vydala 
zpět na Hochwurzen a zbytek zůstal Planai. Po dlouhém hledání jsme našli hudební sjezdovku. Takže 
jsme si poslední jízdy užili s hudbou, kterou jsme si sami navolili na jukeboxu, a pak jsme se vrátili zpět 
na chatu. Večer jsme si naposledy zahráli karty a tak různě....a šli jsme spát. 
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Ráno jsme si sbalili kufry a po snídani  jsme šli na svah. Někteří si užívali posledních jízd na lyžích                  
a snowboardech a ti línější se rozvalili na lehátka a užívali sluníčka. Po jídle  se všichni vrátili na chatu, 
kde si dobalili poslední zbytky věcí, snědli výtečnou večeři a vyrazili  domů. V autobuse jsme se 
naposledy podívali na zasněžené Alpy a pak většina z nás usnula únavou. V nočních hodinách jsme 
přijeli do Hustopečí a potom každý do svých domovů.  
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zúčastněným za skvělý pobyt a hlavně učitelům za jejich 
trpělivost. Doufám, že se příští rok zase sejdeme a užijeme si to ještě víc než letos!  

LUCIE RŮŽIČKOVÁ 6.C 

CIZINCE VÍTÁME S OTEVŘENOU NÁRUČÍ 
„Olá!“  „Selam!“  „你好!“  „Hai!“  „Hello!“ 

	
Máme tu pondělí 13. února a učebny našeho gymnázia se 
rozezněly švitořením mnoha cizích jazyků. A kdo to tam tak 
mluví, ptáte se? To naše vzácná návštěva z ciziny – pětice 
	stážistů, kteří se sem do České Republiky přijeli podívat v rámci projektu EDISON.  

EDISON je projekt, který spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností. Cílem je, aby se studenti 
seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací bez mezikulturních bariér. 
Po obrovském úspěchu, který tento projekt na naší škole sklidil minulý rok, bylo takřka nemyslitelné 
se letos této akce nezúčastnit a tak se naše gymnázium stalo opět hostitelem skupinky stážistů z ciziny. 
Tentokrát nás na jeden týden navštívili Can z Turecka, Amelia z Indonésie, Daniela z Portugalska, Rita 
z Ghany a Siyu z Číny. 
Jak vlastně celý jejich pobyt u nás probíhal? V pondělí 13.2 se uskutečnilo oficiální uvítání stážistů          
v naší škole doprovázené povedeným hudebním a kulturním programem. Poté už se naši hosté museli 
naladit na celotýdenní režim – ráno snídaně připravená některou z tříd naší školy; dopoledne hodiny 
se studenty, kde nás seznamovali s jejich zemí, zvyky a tradicemi, kde se hrály hry, vedly diskuze, občas 
i tančilo a zpívalo; odpoledne návštěva zajímavých míst nejen v Hustopečích (městské muzeum,               
M-klub, kuželkárna v hotelu Centro…) a večer zasloužený odpočinek u hostitelských rodin, které 
stážistům poskytly ubytování.	Dny tohoto týdne ubíhaly snad rychleji než sám Usain Bolt a než byste 
stačili mrknout, už nám s našimi novými přáteli zbývalo jen málo času. Tudíž se není čemu divit, když 
byli stážisti přímo na roztrhání, když je studenti poslední den učili polku a ukazovaly se národní tance. 
Grand finálem celého tohoto úžasného týdne byl nakonec gymples, který jsme si s našimi stážisty 
skvěle užili a kde jsme se s těžkým srdcem i rozloučili.	
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Na konec bych jménem celé naší redakce chtěla 
poděkovat všem, kteří se na projektu EDISON na 
naší škole podíleli, a kteří se postarali o to, aby se 
u nás stážisté cítili dobře. Hlavní dík patří pí uč. 
Čeperové jakožto hlavní organizátorce tohoto 
projektu, bez které bychom neměli tu skvělou 
příležitost seznámit se s kulturou cizích zemí, a dále 
Katce Zimolkové, Pavlu Klakovi, Natálii Stančišové, 
Marii Knápkové a Romaně	 Maděřičové, kteří 
nabídli našim hostům ubytování a celý týden se          
o ně starali. Letos se projekt EDISON opět velmi 
podařil a myslím, že nejsem jediná, kdo by si přál, 
aby se naše škola zúčastnila i nadcházejícího 
ročníku tohoto projektu, jenž nám i letos přinesl 
tolik nových zkušeností a příjemných zážitků. 

ADÉLA RAPCOVÁ 5.C 

GYMPLES 2017 
Již 53. ples gymnázia, tentokrát na 
téma černobílý film, se konal v pátek 
19. února a téměř všichni, z vysokého 
počtu zúčastněných dorazili v barvách 
letošního ročníku – černé a bílé. 
	
Po úvodním slovu moderátorů již 
tradičně ples zahájilo předtančení, které 
si připravili třídy septima a 3.A. Po 
předtančení se každý vydal užít si ples po 
svém, ale to už začal prodej lístků do 
tomboly. Lístky, jejichž většina je 
popsána citátem útěchy rychle mizely. 
Taneční zábava pokračovala až do              
23 hodiny, kdy se Michal Furch pochlubil 
svým sólem. Až do půlnoci hrála k tanci        
i poslechu kapela Junior Band. 
Samozřejmě nechyběla ani volba krále          
a královny plesu, jimiž se letos stali Patrik 
Galbavý a Sylva Poláková. Následoval 
výdej tomboly a zábava pokračovala do 
čtvrté hodiny ranní, kdy se domů vydali        
i ti nejvytrvalejší.  
Myslím, že úsilí všech organizátorů se 
vyplatilo a ples měl obrovský úspěch. 

TEREZA ZEMENOVÁ 5.C 
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Městské muzeum a galerie Hustopeče 
Vás zve na výstavu 

 
Práce žáků 

Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče 
CVČ Pavučina Hustopeče 

Základní umělecké školy Hustopeče 
 

 
Vernisáž výstavy se koná:  2. 4. 2017 v 16:00 hod. 

Výstava potrvá do:  23. 4. 2017 
  

Otevřeno: PO-PÁ: 9.00-12.00 12.30–16:30  NE:14.30-17.30 
Galerie Domu U Synků, Dukelské nám. 23, Hustopeče 

 
 
 

	
	 	

RECITAČNÍ SOUTĚŽ Rok se s rokem sešel a my, talentovaní 
recitátoři naší školy, jsme byli opět 
svoláni do společenské místnosti       
našimi učitelkami češtiny. Každý byl 
samozřejmě řádně připraven se svým 
textem a dávkou nervozity. Rozděleni 
jsme byli do dvou kategorií                      
(prima + sekunda, tercie + kvarta). Na 
řadu jsme chodili podle čísel, které jsme 
si vylosovali. Začali nejmladší. Čas    
rychle plynul a nervózních žáků           
pomalu ubývalo. Než jsem se stačila 
vzpamatovat z úžasných vystoupení 
terciánek, už byla na řadě kvarta. Nevím, 
čím jsem si to zasloužila, ale při losování 
čísel na mě nějak záhadně vyšla jednička.  

Takže fajn, šla jsem bez otálení rovnou na to. Dost se mi 
klepala kolena, ale jinak se mi to celkem povedlo. Po 
mně nastoupili moji úžasní a talentovaní spolužáci. 
Školní kolo recitační soutěže bylo zakončeno 
poděkováním za účast a pochvalami za skvělé výkony. 
Pokud vás alespoň trochu recitační soutěž láká, určitě 
běžte do toho. A pokud vás neláká, přesto si to zkuste. 
Naučíte se mluvit před publikem a třeba ještě budete 
mít radost z ne/čekaného úspěchu. 
 

ALŽBĚTA URBÁNKOVÁ 4.C 
	

KRAJSKÝ PŘEBOR ŠKOL 
V LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU 
Dne 8. 3. 2017 se konal ve Velkém Meziříčí na Fajtově kopci krajský přebor škol v lyžování                                   
a snowboardingu. Za krásného počasí a na dobře upravených tratích reprezentovali naši školu čtyři 
studenti a určitě nebyli jenom do počtu. V konkurenci přibližně sto padesáti účastníků z jednašedesáti 
škol obsadili bodovaná místa. Nejlépe se umístila Radka Podešťová ze septimy, která ve své kategorii 
obsadila druhé místo. Ze septimy ještě reprezentovali: Jonáš Janík (který vyjel na svém snowboardu 
třetí místo, a nebýt nešťastného přisednutí v jedné brance, určitě by bojoval i o vyšší příčky) a Natálie 
Stančišová, která opět na snowboardu vyjela páté místo. Tutéž příčku obsadil také Michal Podešť ze 
třídy kvinta. Blahopřejeme a doufáme, že tato umístění pomohou našim studentům vybojovat účast 
na zimní olympiádě mládeže v příštím roce.        p. uč. CTIRAD ŠEDÝ 
	

VERNISÁŽ 
V neděli 2. dubna si rodiče, sourozenci, kamarádi či 
milovníci výtvarného a hudebního umění mohli zpříjemnit 
odpoledne v prostorách Městského muzea a galerie 
v domě U Synků v Hustopečích. Probíhala zde vernisáž 
výtvarných prací žáků Základní umělecké školy, žáků 
Gymnázia a dětí z Pavučiny.  Hudební doprovod vernisáže 
zajistila školní kapela našeho Gymnázia. Účast byla 
poměrně hojná. Řekla bych, že výstav i hudební vystoupení 
měly úspěch. Lidé vypadali potěšeně a spokojeně. Výstava 
bude probíhat až do 23. dubna. Výtvory jsou moc pěkné a 
určitě doporučuji se jít podívat. 
 

 ALŽBĚTA URBÁNKOVÁ 4.C 
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TREE HOUSE 
NA BABÍM 

LOMU  
Tree house na Babím lomu je prvním svého druhu na Moravě. 
Najdete jej v lese pod vrcholem Babího lomu mezi obcemi 
Vranov, Lelekovice, Šebrov a Svinošice v areálu chaty Babí 
lom. Přijedete k němu po lesní asfaltové cestě. 
Domek se skládá z obytné části a terasy. Uvnitř se na rozloze 
18 m2 nachází tři postele, kamínka a ekologické WC.  Terasa 
má velikost 7m2 a je na ní útulné posezení. Do domu se 
vstupuje po točitém schodišti. Ubytování je možné pouze pro 
tři osoby a děti musí být starší šesti let. 
Nedaleko se nachází i jezírko a altánek. Pobyt v objektu 
nabízí nezapomenutelný zážitek. 

 
TEL.: +420 728 786 570	
EMAIL: hlusickova@lesymb.cz 
WEB: www.lesybm.cz 
 

ALEXANDRA BALÁŽOVÁ 5.C 
 
	DOKONALÉ 

OBDOBÍ 
5. května startuje v německém Kolíně nad Rýnem 
očekávané mistrovství světa v ledním hokeji. Ve 
skupině A je týmů 8, které hrají v již zmíněném 
Kolíně nad Rýnem. Druhou pořadatelskou zemí 
je Francie a osmičlenná skupina B, ve které náš 
tým bude hrát, odehraje své zápasy v Paříži. Naše 
reprezentace pod vedením Josefa Jandače se 
utká v první části turnaje s úřadujícími světovými 
šampiony z Kanady. 
	

SKUPINA A:  
Rusko, USA, Švédsko, Slovensko, 
Německo, Lotyšsko, Dánsko a Itálie 
 

SKUPINA B: 
Česko, Kanada, Finsko, Švýcarsko, 
Bělorusko, Norsko, Francie a Slovinsko 
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Kolín nad Rýnem bude v největší hokejové hale v Evropě Lanxess 
areně pro 18 500 fanoušků hostit celkem 34 zápasů. 
V Paříži se bude hrát v AccorHotels areně, která dokáže pojmout 
až 14 500 příznivců hokeje. 
Oficiálními maskoty pro letošní ročník zvolila francouzská                
a německá hokejová federace dva nejznámější Galy,                 
Asterixe  a Obelixe. 
 
Ceny vstupenek začínají na 25 eurech, ale cena se může 
vyšplhat i na 116 euro, ale to pouze v tom případě, že si 
chcete užít i něco víc než jen hokejový zápas. 
 

ONDŘEJ LIST 5.C 
	

Film: LOGAN: 
WOLVERNIE 

 Všechno má svůj konec. A jak se říká, končit se 
má v tom nejlepším. V nejlepším tedy musel 
skončit i Hugh Jackman jako Wolverine. 
Předem mohu v klidu říct, že se podařilo.  
 

Wolverine je komiksová postava od Marvelu, kterou 
ve filmech série X-Men ztvárnil s postavou dnes už 
neodmyslitelně spjatý Hugh Jackman. Wolverina 
lehko poznáme podle tří lesklých drápů                               
z nezničitelného adamantia na každé ruce. Mimo to 
má také schopnost léčení sebe sama, která mu 
umožňuje přežít téměř cokoliv. V komiksech nosí 
žlutomodrou kombinézu s maskou.  
 
	

Zápletka filmu není nijak složitá. James Howlett, Logan, tedy Wolverine, má už za sebou pěknou řádku 
let, a jde to poznat. Drápy nevysunul nějaký ten pátek a jeho schopnosti pomalu slábnou. Neživí se už 
zabíjením, nýbrž rozvážením lidí po městě jako taxikář. Jeho minulost ho ale dostihne, když ho 
neznámá žena mexického původu poprosí, aby ji a jedno záhadné děvčátko dovezl do Severní Dakoty. 
Logan pořádně neví, o co jde, ale protože se mu to moc nezdá, nabídku odmítá. Záhadná holčička 
jménem Laura si ale k Loganovi cestu najde a zanedlouho vychází najevo, proč tak nutně potřebuje 
pryč. Ukáže se totiž, že má stejné schopnosti jako on. Logan cítí, že by jí měl pomoct, a tak nakonec 
přistoupí na to, že ji vezme, kam chce. Navíc při té příležitosti s sebou vezme i starého a nemocného 
Profesora X, aby se o něj na sklonku života mohl postarat. S celou armádou lovců posledních mutantů 
v zádech se tak vydávají na náročnou cestu z Mexika na sever.  
Film v sobě kombinuje prvky klasických westernů, postapokalyptických filmů a brutální akce. Stejně 
jako Deadpool si tak vysloužil hodnocení do 15 nepřístupno a za sebe si myslím, že právě toto mu 
dovolilo dosáhnout plného potenciálu. 
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Není to ale pouze akce a ostřejší mluva, co Logana 
od ostatních dílů série X-Men odlišuje. Je také 
nabitý city, jakožto poslední film, ve kterém si 
Wolverina a Profesora Charlese Xaviera zahrají Hugh 
Jackman a Patrick Stewart. Celý příběh provází 
zvláštní atmosféra, jež směřuje až k nostalgické.             
V průběhu jsou také nakousnuty spousty 
nezodpovězených otázek. 
Všem milovníkům podobných filmů Logana vřele 
doporučuji. Myslím si, že je to jeden z nejlepších 
superhrdinských filmů vůbec, a že se o jeho 
shlédnutí dá mluvit jako o skvělém zážitku. 
Doporučuji i přečtení komiksové předlohy.  

JIŘÍ STOŽICKÝ 5.C 
	

	
	 	

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti je 
dobrodružný fantasy film. Vznikl pod taktovkou 
uznávaného režiséra Tima Burtona na motivy 
stejnojmenné knihy. 
Jake je obyčejný chlapec, jenž velmi miluje svého 
dědečka. Ten mu každý večer vypráví příběhy z doby, kdy 
žil v sirotčinci spolu s mnoha podivnými dětmi. Jake 
nadšeně poslouchá ať už o Emmě lehčí než samotný 
vzduch nebo Horácovi, který uměl promítat své sny.           
O všechny se starala moudrá slečna Peregrinová. 
Jednoho večera najde Jake svého dědečka umírat poblíž 
lesa. Poslední, co mu dědeček řekne je: „Musíš se od tuď 
dostat. Prosím, poslouchej mě. Jeď na ostrov. Najdi 
Emersona. Pohlednice, ponoř se do Smyčky. 3. září 1943. 
Vím, že si myslíš, že jsem blázen, ale pták ti vše vysvětlí.“ 
Chlapec dostane na narozeniny dárek od zesnulého 
dědečka, kde najde dopis od Almy Peregrinové                       
a pohlednici ostrova. Na ten se s otcem vydá a navštíví 
sirotčinec. Ale dozvídá se, že v roce 1943 byl sirotčinec 
vybombardován a všichni zahynuli. Další den se vrátí do 
zničené budovy, kde se uhodí do hlavy a upadne do 
bezvědomí. Co se stane, když se probere a setká se               
s podivnými dětmi z příběhů a zjistí, že je 3. září 1943? 
Jak s tím vším souvisí dědečkova smrt? A je Jake 
skutečně pouze obyčejný chlapec? 
	

Film: SIROTČINEC SLEČNY 
PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI 

Tento napínavý fantasy příběh vás 
strhne svým jedinečným příběhem              
a atmosférou. Zažijete  velké 
dobrodružství.                
                 MICHAELA NĚNÍČKOVÁ 5.C 
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JE OSMÝ KONTINETNT MÝTUS? 

KOLIK VŮNÍ DOKÁŽE 
ČLOVĚK ROZLIŠIT? 

Američtí profesoři Jason Castro a Chakra 
Chennubhotla přišli s tvrzením, že člověk je 
sice schopen rozlišovat tisíce vůní a zápachů, 
ale ty lze zredukovat na pouhých deset.  
	Pomocí počítače nejprve všechny možné vůně analyzovali na základě jejich základní esence a dospěli 

k číslu 144. Poté dalším rozborem těchto 144 vůní rozdělili do deseti základních kategorií. Profesor 
Castro k tomu říká, že oněch deset kategorií je základních, protože signalizují nebezpečí, jídlo, apod. 
Na tyto vůně a zápachy pak sami individuálně můžete nastavovat další příměsi. Oponenti namítají, že 
je to celé nesmysl, že existuje obrovské množství mutací a variací, a nelze tudíž stanovit vlastní "jádro" 
vůně. 
„Bohužel se nám zatím nepodařilo vyřešit problém, jak pouze na základě chemické stavby látky 
předem určit její zápach. Ale doufáme, že i tomu brzy přijdeme na kloub," poznamenal Castro. 
Domnívá se, že tuto věc bude potřeba začít testovat nejprve na složitějších vůních jako jsou parfémy 
a vůně každodenního života. Ve skutečnosti je každý přirozený zápach složitý – směs deseti různých 
kategorii. Britský profesor Tim Jacob, odborník na vůně, k těmto plánům řekl: „V padesátých letech 
vědec jménem John Amoore předpokládal existenci sedmi základních vůní na základě stavby molekul 
a jejich velikostí. Jeho rival R. W. Moncrieff mu tehdy oponoval, že pro toto tvrzení nikdy nebudou 
dostatečně pevné důkazy, ale zároveň poznamenal, že Amooreovi dohady určitě přinesou mnoho 
užitečných myšlenek v budoucnu." Závěrem Jacob dodal: „Jsem si jistý že to bude právě profesor 
Castro, kdo do celé problematiky přinese mnoho užitečných myšlenek." 
 10 základních kategorií, které lidský čich rozlišuje: 

 

 
• vůně (příjemná) 
• dřevo/pryskyřice 
• chemikálie 
• peprmint 
• sladké vůně	

• popcorn	
• citrón	
• palčivé/štiplavé vůně	
• hniloba	
• ovoce (ne citrusové plody) 

 

TEREZA ŠPAČKOVÁ 5.C 

Přemýšleli jste někdy o tom, kam putují odpadky poté, 
co je vyhodíte do koše? 
Možná končí na vašem talíři v podobě chutných ryb                
a mořských plodů. 
 
Mnoho z nás zná příběh o plovoucím ostrově odpadků, 
který krouží severním Pacifikem. Je údajně velký jako               
2 Texasy, složený z fotbalových balónů, kapslí od kávy, 
zbytků rybářských sítí, plovoucích popelnic a miliardy 
dalšího smetí. 
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Je to symbol lidského znečišťování oceánů, který žil 
vlastním mediálním životem. V lidské mysli se vytvořil 
obraz jakéhosi nechutného kontinentu, po kterém by 
bylo možné se projít, možná k němu i přistavit loď, 
případně na něm zřídit trestaneckou kolonii pro 
největší znečišťovatele.  
Tak tedy, nic podobného v severním Tichém oceánu 
není a nikdy nebylo. To, co tam je místo toho, je 
ovšem daleko horší; takže díkybohu za jednoduchý a 
lehce představitelný obraz, který nám dobře posloužil. 
Pravdou je, že tyto odpadky volně plují v celém 
oceánu, ovšem díky kroužení mořských proudů se 
nejvíce koncentrují na území mezi Ruskem a Amerikou 
(viz obrázek). Jsou ale od sebe daleko a může se 
klidně stát, že údajným ostrovem proplouváte a 
ničeho si nevšimnete. Anglicky se mu říká Great 
Pacific Garbage Patch a volně se překládá jako Velký 
pacifický odpadkový pás. Jeho velikost se odhaduje 
na 700 tisíc až 15 milionů kilometrů čtverečních. 

 Jeho velikost se vlivem mořských proudů mění. Minimálně je veliký jako Francie, ale podle některých 
odhadů může dosahovat až rozměrů Ruska! 
Problémem je, že odpad se volně rozpadá ať už na malé kusy plastu, které jedí racci a další zvířata, 
nebo především na mikroskopické částečky, které snadno vážou toxiny. Ty se totiž snadno dostanou 
do celého potravního řetězce (pro nás je to v podobě ryb a mořských plodů, které jíme). Toxiny 
představují pro oceán smrtící nebezpečí - Jak ale tenhle “plastový smog” popsat? Jakmile padne 
slovo “toxin”, lidská pozornost opadá. Je to mimo naši představivost, nevidíme snadné řešení, 
přesahuje to naše možnosti. Pokud si ovšem představíme ostrov spletený z věcí, které sami 
vyhazujeme, jde to snáz. 
Každou vteřinou je do oceánu vypuštěno 1500 plastových lahví. Dvacet procent odpadu pochází                     
z lodí, zbytek z pevniny. Otázkou je, co s novým ‚kontinentem‘ dělat. V oceánech je více než 100 
milionů tun plastového odpadu a je jasné, že nebude jednoduché se ho zbavit. 

 

ZUZANA LÖFFLEROVÁ & MARKÉTA MACHOVÁ 5.C 

ZABÍT NEBO 
UTRHNOUT? 

	Hned na začátku nutno dodat, že pro pojem 
ALTERNATIVNÍ STRAVA neexistuje přímá 
definice. Jde o spoustu druhů a možností 
stravování, které jdou proti klasickým normám 
dnešní doby, jež masově doporučují odborníci. 
K různým typům alternativní stravy vedou ty 
nejrůznější motivace: 
	

• snaha o rovnost s přírodou 
• snaha zabránit momentální situaci zacházení  

se zvířaty 
• náboženství a víra  
• snaha tímto prostřednictvím stravy snížit váhu 
• nechuť  
• boj proti nemocem apod.  
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Pro některé lidi to není jen způsob konzumace, ale životní styl.  
Dnes pro tyto diety/druhy stravování existuje mnoho názvů, stejně tak pro lidi, jež jsou zrovna daného 
směru stoupenci: 
	
1. VEGETARIÁNSTVÍ	= strava bez masa, sádla a jiných jatečných produktů  

a. LAKTO-OVO VEGETARIÁNSTVÍ = strava bez jatečných produktů (masa, sádla, želatiny)  
b. LAKTO VEGETARIÁNSTVÍ = strava bez jatečných produktů a vajec  
c. SEMI VEGETARIÁNSTVÍ = rostlinná strava s určitými druhy masa (jako je červené…) 
d. VEGANSTVÍ = strava bez veškerých živočišných produktů 

	

V dnešní době se často pletou dva pojmy (vegetariánství a veganství), je mezi nimi však 
zásadní rozdíl. Vegetariánství zastává ve většině případu vynechání pouze masa, veganství 
však zastává vynechání čehokoli, co je zvířecího původu.  
	

2. FLEXITARIÁNSTVÍ = částečné vegetariánství  

3. VITARIÁNSTVÍ = výživový směr založený na příjmu tepelně neupravených potravin rostlinného 
původu (Vitariáni se živí tzv. RAW STRAVOU, která neprošla tepelnou úpravou nad 42 °C; 
nejčastěji jedí ovoce, zeleninu, ořechy, semínka, luštěniny a klíčky.)  

4. PESCETARIÁNSTVÍ = strava bez všech druhů masa kromě ryb		

5. FRUTARIÁNSTVÍ = přísná forma veganství (Frutariáni se snaží neubližovat ani rostlinám. Jedí 
například až spadená jablka, aby trhnutím neponičili strom.)	

6. PALEODIETA = dieta, která se inspiruje stravou ze starší doby kamenné		

7. CELIAKIE = nemoc způsobená nesnášenlivostí lepku v potravinách		
8. A DALŠÍ                                                                           

MARIE KNÁPKOVÁ 5.C                             

13 



	
Salamandr – časopis studentů Gymnázia T. G. Masaryka, 
Hustopeče 
Ročník XII/03 
Vychází v pondělí 18. 4. 2017 
 
Na čísle spolupracovali: Lucie Růžičková, Tomáš Lengál, 
Zuzana Löfflerová, Markéta Machová, Ondřej List, 
Marie Knápková, Alexandra Balážová, Michaela 
Něníčková, Tereza Špačková, Adéla Rapcová, Jiří 
Stožický, Alžběta Urbánková 
 
Šéfredaktorka: Tereza Špačková 
Perexy a korektury: redakce 
Titulní strana: Michal Furch 
Grafická úprava: Michal Furch 
	

Čti nás online na:  
www.gymhust.cz/pro-studenty-a-rodice-skolni-casopis 
 
Nebo sleduj na facebooku:  
www.facebook.com/salamandrcasopis 

14 


