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Úvodní slovo
 

Vážené profesorky, vážení profesoři,  

vážené studentky, vážení studenti, 

Ráda bych vás přivítala u dalšího čísla našeho časopisu. Tento Detašák vznikl 

hlavně díky článkům studentů Kvarty B, se kterými se Detašák spojil v rámci mediální 

výchovy, kde měli psát vlastní časopis. I přesto, že se nacházíme v nelehké době, 

chceme vám pomoct udržet si úsměv na rtech, proto jsme všichni společně vytvořili 

velmi rozmanitá témata článků a doufáme, že se Vám budou líbit.  

Přeji příjemné čtení 

Kristina Szabová, šéfredaktorka 
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Zážitky z Detašáku, můj poslední článek? 

  

Vím, že už se pomalu stává tradicí, že oktaván vždy napíše jakési shrnutí svého 

působení tady na škole. Já radši nebudu předbíhat, když ještě ani nevím, jestli v září 

budu maturovat poprvé, nebo podruhé. Tak budu psát o mém působení v Detašáku.  

Pamatuji si, že před všemi těmi dlouhými těžkými lety jsem si řekl, že to nemůže 

být tak těžký a že se přinejhorším něčemu přiučím. Chytré uvažování (rozhodně na 

mě v té době), nicméně tradičně kompletně špatně a jak se dozvíte, rozhodně ne 

naposled. Svoje první články jsem psal pekelně dlouho.  Řekl bych, že to mohlo 

zapříčinit i to, že jsem pomalu nad každou věto přemýšlel, jestli zní „dostatečně 

chytře“ nebo jestli se nedá parodovat, popřípadě otočit nějak proti mně. Tehdy jsem 

měl tíživý pocit, že podle čehokoliv, co napíšu (nebo i řeknu) mě bude každý silně 

soudit. Abych to upřesnil, tak trošku mě nenapadlo, že by mě lidi mohli posoudit i 

kladně. Jisté nervozitě i přispělo, že jsem si, řekněme úplně nesedl, s některými 

mými tehdejšími spolužáky a tu „hrozbu“ že by se to mohlo hodně rychle otočit proti 

mně, jsem viděl jako velmi reálnou. Teď když si to skládám dohromady, tak absolutně 

netuším, co mě to vlastně tehdy napadlo. No, daní spolužáci velmi překvapivě odešli 

na jinou školu a článků jsem napsal více, takže jsem to už i ze zkušeností přestal 

tolik brát. Učebnice dějepisu by nejspíše řekly, že v pravý čas. V tu dobu totiž 

maturovala třída, která se o Detašák starala (čti odváděla s vydáváním časopisu 

zatraceně dobrou a profesionální práci) a bylo nutné předat časopis dál. Tak, protože 

se trochu orientuju v počítačích, jsem přišel ke grafice. Položil jsem si možná stejnou 

otázku jako teď vy: „Jak těžké to může být, když články už dostávám hotové?“ „Bude 

to brnkačka, za hodinku to budu mít hotové.“- Zase špatně. První minimálně dvě 

hodiny jsem trávil jenom tím, že jsem ze všech možných i nemožných formátů a 

způsobů psaní článků vůbec dělal něco jednotného, aby to bylo použitelné dál. Zase 

musím říci, že jsem se naučil absolutně efektivní práci s Wordem, z čeho čerpám 

doteď. To že Word má styly je dobrý začátek vědět. No a pak míchání grafiky, 

probíhá víceméně pokus-tohle vypadá divně-omyl – Proč se každá stránka rozdělila 

napůl a celý se to pečlivě promíchalo? - tutoriál – pokus – pokus-pokus – trefa.  

Najednou se dokonce ve mně zjevil náznak perfekcionisty. Každé další číslo 

Detašáku jsem dělal s tím, že autoři si dali na článcích záležet a že bych to neměl 

pohřbít tím, jak to poskládám. Musím říci, že i to nejkratší číslo mi trvalo sestavit přes 

4 hodiny.   Pak přišlo na řadu tisknutí. Napoprvé jsem si řekl o 1 hodinu času. – Pro 

změnu zase špatně, tentokrát hodně. První hodinu jsem se jenom snažil zprovoznit 

tiskárnu, druhou jsem zjišťoval proč to tiskne ze všech stran 3cm okraje, třetí hodinu: 

proč to místo 1 článku tiskne jenom pozadí a proč konec čísla vždy vyjde jinak, 

(každý pokus jsem musel přejít z kopírky do kabinetu Čj, kde byl ovládací počítač), 

čtvrtou hodinu to tiskárna vzdala, takže jsem jí musel znova nastavit, tentokrát už 

jsem věděl jak na to. Pátou hodinu jsem měl vytisknuto a o obědové přestávce jsem 

měl 10 časopisů sestavených.   
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No a abych si to pořádně užil, tak jsem se stal takovým krizovým šéfredaktorem. 

Tady už jsem svoje očekávání zlepšil, už dopředu jsem čekal, že namotivovat lidi, 

aby něco ve svém volném čase udělali s tím, že jim za to toho moc nemůžu dát, bude 

problém. -A velký. Měl jsem na to několik pokusů, v tu dobu se vedení docela 

střídalo. Po mě to měla Linda, pak zase já, pak mě poprosila Yveta, jestli by to 

nemohla za mě vzít – ta pokračovala na žurnalistickou školu, takže chtěla mít praxi.  

Po vzoru Pearl Harbor jsem dostal doporučení, abych jí to předal přesně v okamžiku, 

kdy už jsme spolu byli dohodnutý. Jak už jsem jednou psal, Yvet odvedla ohromný 

kus práce, nebála si na sebe k tomu vzít i grafiku. 

Mimochodem jsem v tu dobu pro Detašák skoro proléval krev – při další velké 

tiskařské akci jsem si slušně skřípnul prst sponkovačkou.  Po roce to měla znovu 

Linda – o tom jsem napsal nejspíše svůj nejčtenější článek (aspoň podle ohlasů). 

Pak jsem to měl já, už naposledy. Letos jsem předal časopis Tině, abych se jako 

poctivý maturant mohl plně věnovat přípravě na maturitu. (která snad ještě letos 

bude, pokud neprojde že ji dostaneme „jenom“ za 8 let strávených ve škole). 

Každopádně jsem přišel na to, že je jedno, na kdy jako šéfredaktor nastavím termíny 

odevzdání, důležitější je nastavit termín do kdy se musí začít. Stejně to mám i já, 

když píšu tento článek, nejtěžší je se pro to rozhoupat a říct si teď to napíšu. Proto 

jsem si řekl, že tento článek začnu psát v 13:00 a vydržím psát alespoň 5 min. A 

přesně ve 13:17 jsem začal a píšu o dost déle než těch pět minut a ta práce už plyne 

jakoby sama. Našel jsem si svůj vlastní styl psaní Úvaho-vyprávění (pozn. 

přejmenovat) a mám doma kávovar – na rozdíl od domácích úkolů to je úplná 

pohoda. Teď už se ve článcích snažím o vlastní názor, lehké nadlehčení a abych 

nezněl jako učebnice, a to je upřímně docela jednoduché. 

Tak si na závěr neodpustím být staříkem nad hrobem, což je upřímně řečeno, v této 

situaci, ale vlastně pravda. Je pravděpodobné, že tohle je poslední článek (nebo 

předposlední, pokud shrnu svůj pobyt na tomto ústavu). Musím říct, že mě tentokrát 

moje pitomá rozhodnutí nezklamala. Jednou jsem se dostal s Detašákem i na 

soutěž!  Jsem moc rád za lidi, které jsem díky Detašáku měl možnost poznat, za 

obrovskou hromadu zážitků a praktických zkušeností (i těch vyčerpávajících) a za to 

že to teď převzala Tina (pro kterou je cílem vydávat dál, spíše než mít cíl být 

šéfredaktorem) a našla i mladší redaktory. Takže pokud byť i jenom přemýšlíte, že 

byste si to zkusili, rozhodně se přidejte.  

Je 17:13 a můj článek má přesně 1 000 slov, 

 

Dan Caldr 8.B  
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Cenzura v dnešních médiích 

  

Cenzura v médiích všeho typu je historicky dobře známá věc, speciálně u nás i v 

sousedních zemích. Cenzura, jakou známe z minulého režimu, byla centrálně řízená 

a každý o ní věděl. Její porušení bylo velmi obtížné, a pokud se vám podařilo ji obejít, 

následoval velmi tvrdý trest. To je však v rozporu s principy demokracie, a tak tato 

forma ze všech zemí s demokratickou vládou vymizela. Současný režim však 

umožňuje fungování jiné formy cenzury. 

Princip dnešní cenzury 

Většina dnešních médií jsou soukromé podniky, jelikož patří soukromým firmám, a 

tudíž jejich vlastníci mohou produkci přizpůsobit svým potřebám. V několika málo 

zbývajících státních médiích cenzura skutečně neexistuje (pouze zakrytí 

nevhodného obsahu před 22. hodinou, nebo cenzura za účelem uchování 

obchodního, firemního či jiného veřejnosti nepřístupného tajemství). Soukromníky 

vlastněná média jsou ale jiný případ. Jejich majitelé jsou osoby s politickými, či 

obchodními zájmy (někdy obojí), proto se produkce těmto zájmům přizpůsobuje. 

Podporuje jejich politické zájmy, píše články, které vrhají na činy spřízněných 

politických stran špatné světlo, také se snaží co nejvíce rozšířit každý přešlap 

opozice a zveličit ho tak, jak nejvíce to jde. Pokud jde o obchodní zájmy, přizpůsobují 

média produkci tomu, co žádá trh, přiláká a udrží co nejvíce sponzorů. To by nebyl 

problém, pokud by každé velké médium patřilo člověku s jinými politickými či 

obchodními zájmy. Když však důkladněji prozkoumáme, komu vlastně média patří, 

zjistíme, že většina velkých médií patří sesterským firmám, které spadají pod jednu 

velkou matčinou firmu a ta má jednoho vlastníka. Tento jev má za následek, že i když 

někdo skrze skutečně nezávislé nakladatelství, či produkční společnost vydá něco 

nežádoucího, ostatní ovlivněná média tomu neposkytnou reklamu potřebnou 

k dosahu, a tudíž dané dílo nebude mít ani žádný dopad. 

 Projevy dnešní cenzury 

Tato forma cenzury se projevuje několika způsoby, některé jsou poměrně závažné, 

jiné spíše absurdní. K těm závažnějším patří, že kvůli politickým zájmům vlastníků 

často v kauzách či politických článcích dostáváme pouze jednostranný pohled a 

některá fakta jsou nám naprosto zatajena či zkreslena. Další věcí je, že dnes je 

moderní být takzvaně „politicky korektní“, a následek toho je, že jak produkce určená 

k profitu, tak veškeré politické články jsou přizpůsobovány těmto ideálům. Na tom by 

nebylo nic špatného, jelikož tak funguje trh a veřejné mínění. Problém je ale v tom, 

že politická korektnost zachází až do absolutních extrémů, kdy někteří politici 

v Americe nepoužívají slovo „mankind“ (lidstvo), ale slovo nenacházející se ve 

slovníku spisovné angličtiny „peoplekind“, a bývají osočováni z rasismu či sexismu 

za naprosto normální výroky 
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. Stejně tak do spousty dnešních pop-kulturních děl jsou tyto ideály až násilím 

vkládané, což omezuje tvůrčí kreativitu a často i snižuje uměleckou hodnotu díla. 

Důvodem, proč nevzniká příliš mnoho velkorozpočtových děl, které se těmto ideálům 

vzpírají, je ten, že veliké společnosti, které poskytují prostředky k tvorbě těchto děl, 

za žádnou cenu nechtějí být spojováni s jakoukoliv kontroverzí, a takovému projektu 

by prostředky neposkytly. Pokud náhodou takové dílo vznikne, většina médií a 

známých osobností pro vylepšení svého PR ho zkritizuje. 

Abychom vše shrnuli: v dnešních médiích cenzura existuje a bohužel jí není málo. 

Myslíme si, že dnešní forma cenzury je jistým způsobem ještě nebezpečnější než ta, 

kterou známe z minulých režimů. Důvodem je, že pokud se po ní nedíváte, je 

neviditelná.  

 

H. Skála, M. Macháň, 4.B 
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Mistrovství Evropy ve fotbale 2021 

  

  

Zlatý tým z ME 1976 

Mistrovství Evropy ve fotbale je hlavní fotbalovou soutěží národních týmů mužů 
federace UEFA. Koná se jednou za 4 roky již od roku 1960. Zúčastnit se ho mohou 
všechny státy Evropy. Každý stát se musí kvalifikovat z kvalifikační skupiny, kterou 
tvoří 5 až 6 týmů. 

Mistrovství Evropy ve fotbale 2021, označované též jako UEFA Euro 2021, se mělo 
původně konat v roce 2020, ale kvůli obavě z šíření koronaviru bylo přeloženo. Toto 
Mistrovství Evropy bude již 16. v řadě. Mělo by probíhat ve dvanácti městech 
dvanácti různých evropských zemí v období od 11. června do 11. července 2021. 

Nejúspěšnějšími státy jsou doposud Španělsko a Německo se ziskem 3 zlatých 
medailí. Česká republika se již po sedmé kvalifikovala na hlavní turnaj, na EURO 
2020 postoupila z kvalifikační skupiny, kde získala 15 bodů. Lépe, než náš tým 
skončila ve skupině jen Anglie, která nasbírala 21 bodů. Český tým odehraje své 
zápasy v Londýně a Glasgow. Ve své skupině se utká s Anglií, Chorvatskem a 
státem, který vyhraje svoji baráž o postup do skupiny. S každým z těchto států 
odehraje jeden zápas, kde může získat maximálně 3 body. Podle výsledné tabulky 
skupiny se rozhodne, který z těchto států postoupí do vyřazovací části a utká se s 
ostatními postupujícími. Z každé skupiny postupují dva nejlépe umístěné státy a třetí 
stát jde do skupiny s ostatními týmy, které skončily na třetím místě. Tam se podle 
počtu získaných bodů rozhodne, jestli postoupí. Z šesti skupin tedy postoupí 16 
států, které se utkají o trofej mistra Evropy. 

Samostatná Česká republika nikdy na Mistroství Evropy zlato nezískala, ale 
Československo získalo zlatou medaili na mistroství Evropy 1976. Samostatná 
Česká republika se nejlépe umístila na mistrovství Evropy 1996, kde skončila druhá. 
Hlavní hvězdou české reprezentace pro rok 2021 má být Patrik Schick, který hraje 
za německý klub RB Lipsko. 

 

J. Dragon, M. Rybák, 4.B 

Patrik Schick 
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15 Nejnavštěvovanějších míst ve světě 

  

1. Times Square (New York, USA) – 35 miliónů 

○ Times Square je jak rozsáhlá křižovatka mezi Broadwayí a Sedmou 

Avenue, a také přilehlé území části Manhattanu. 

 

2. National Mall & Memorial Parks – (Washington, USA) – 25 miliónů 

○ National Mal – Park zahrnující velkou oblast v centru Washingtonu D.C. 

včetně Památníku prezidenta Lincolna, Obelisku a pohled na zahrady 

Bílého domu a Memorial Parks a další významné památky. 

 

3. Disney World’s Magic Park– (Florida, USA) – 16.6 miliónů 

○ Obrovský zábavný park z produkce společnosti Disney 

 

4. Trafalgar Square – (Londýn, Velká Británie) – 15 miliónů 

○ Trafalgarské náměstí (Trafalgar Square) je náměstí v centru 

Londýna, které připomíná Bitvu u Trafalgaru roku 1805, vítězství 

Britského námořnictva v napoleonských válkách. 

 

5. Disneyland Park (Kalifornie, USA) – 14,7 miliónů  

○ Disneyland je tematický zábavní park v Anaheimu, Kalifornie, 

USA. Byl otevřen 17. července 1955. Park provozuje společnost The 

Walt Disney Company. V roce 2016 jej navštívilo 17,9 milionu lidí.[1] 

Celková návštěvnost od otevření přesáhla 650 milionů. Park má 

hvězdu na Hollywoodském chodníku slávy. 

 

6. Niagarské vodopády (Ontario, Kanada) – 14 miliónů 

○ Niagarské vodopády je souhrnné označení pro celkem tři 

sousedící vodopády na řece Niagara, která vytéká z Erijského jezera a 

vtéká do jezera Ontario. 

 

7. Notre Dame (Paříž, Francie) – 12 miliónů  

○ Katedrála Notre-Dame v Paříži (doslova katedrála Naší Paní, česky 

označovaná jako katedrála Panny Marie nebo chrám Matky Boží), 

francouzsky Cathédrale Notre-Dame de Paris, je gotická katedrála 

stojící na východní polovině pařížského ostrova Île de la Cité na řece 

Seině v Paříži. Byla postavena v letech 1163–1345. Je považována za 

jeden z nejkrásnějších příkladů francouzské gotické architektury. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1bavn%C3%AD_park
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anaheim
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalifornie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company
https://cs.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company
https://cs.wikipedia.org/wiki/Disneyland#cite_note-1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hollywoodsk%C3%BD_chodn%C3%ADk_sl%C3%A1vy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodop%C3%A1d
https://cs.wikipedia.org/wiki/Niagara
https://cs.wikipedia.org/wiki/Erijsk%C3%A9_jezero
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ontario_(jezero)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Notre_Dame
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_(matka_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francouz%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gotick%C3%A1_katedr%C3%A1la
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_la_Cit%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/1163
https://cs.wikipedia.org/wiki/1345
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gotick%C3%A1_architektura
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8. Velká čínská zeď (Čína) – 10 miliónů  

o Velká čínská zeď je starý systém opevnění 

táhnoucí se napříč severní Čínou. Dnešní 

podoba zdi byla vybudována za dynastie Ming 

v době od konce 14. do začátku 17. století. 

Jejím účelem bylo chránit Čínu před 

mongolskými nájezdy. Podobná opevnění 

proti vpádům kočovných kmenů byla však 

budována již v dávnějších dobách. 

 
9. Great Smoky Mountain National Park (Tennessee, USA) – 9,2 miliónů  

○ The Great Smoky Mountains jsou pohoří stoupající podél Tennessee - 

North Carolina hranici na jihovýchodě Spojených států. Jsou součástí 

Appalachianských hor a jsou součástí Fyziografické provincie Blue 

Ridge . Je s více než 11 miliony návštěv ročně nejnavštěvovanějším 

národním parkem ve Spojených státech. 

 

10. Universal Studios v Japonsku (Osaka, Japonsko) – 8,5 miliónů  

o Universal Studios (někdy též Universal Pictures), pobočka NBC 

Universal, je jedno z šesti největších filmových studií ve Spojených 

státech sídlící v Universal City v Kalifornii.  

 

11. Muzeum v Louvru (Paříž, Francie) – 7,5 miliónů 

o Louvre je muzeum umění v Paříži. Na ploše 72 tisíc m2 vystavuje přes 

35 tisíc exponátů  

 

12. Zakázané město (Peking, Čína) – 7 miliónů 

o Zakázané město je komplex budov vybudovaných v Pekingu v nitru 

Vnitřního města během vlády dynastie Ming. Celkem bylo na území 

Zakázaného města vystavěno kolem 800 budov a spolu s rozlehlými 

zahradami tvoří uzavřený celek o rozloze 720 000 m2;  

 

13. Eiffelova věž (Paříž, Francie) – 6,7 miliónů 

○ Eiffelova věž je ocelová věž v Paříži, v 

současnosti nejznámější pařížská 

dominanta. Byla postavena v letech 

1887 až 1889 a až do roku 1930, kdy 

byl dostavěn Chrysler Building, byla s 

výškou 300,65 metrů nejvyšší stavbou 

světa. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Ming
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/17._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mongolov%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Mountain_range
https://en.wikipedia.org/wiki/Tennessee
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Carolina
https://en.wikipedia.org/wiki/Appalachian_Mountains
https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Ridge_Mountains
https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Ridge_Mountains
https://cs.wikipedia.org/wiki/NBC_Universal
https://cs.wikipedia.org/wiki/NBC_Universal
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Universal_City&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalifornie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Galerie_um%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Peking
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Ming
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ocel
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9B%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/1887
https://cs.wikipedia.org/wiki/1889
https://cs.wikipedia.org/wiki/1930
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chrysler_Building
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16. Socha svobody (New York, USA) – 4,24 miliónu 

o Socha Svobody, plným názvem Liberty 

Enlightening the World je socha stojící na 

Ostrově svobody u New Yorku v USA. Ačkoliv 

by katastrálně měl náležet do Hudson County, 

New Jersey, od roku 1664 je Ostrov svobody 

součástí New Yorku. 

 

 

15. Empire State Building (New York, USA) – 

4 milióny 

o Empire State Building je 102 patrová 

budova postavená ve stylu art deco, 

nacházející se v New Yorku v USA 

na křižovatce Páté Avenue a West 

34th Street. Roku 2013 však byla 

dostavěna náhrada za „dvojčata“, 

nové světové obchodní centrum 

nazvané One World Trade Center, 

které svou výškou Empire State 

Building opět překonalo. V roce 1986 

se budova zařadila na seznam 

národních kulturních památek. Je 

neodmyslitelnou součástí města, 

podobně jako Eiffelova věž patří k 

Paříži. 

 

M. Zákonová, A. Mušková, 4.B 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Socha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liberty_Island
https://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/New_Jersey
https://cs.wikipedia.org/wiki/1664
https://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
https://cs.wikipedia.org/wiki/Budova
https://cs.wikipedia.org/wiki/Art_deco
https://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/2013
https://cs.wikipedia.org/wiki/One_World_Trade_Center
https://cs.wikipedia.org/wiki/1986
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eiffelova_v%C4%9B%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
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Virtuální realita 

 

 

  

Ačkoliv je virtuální realita stále částečně novinkou, už si našla své zastoupení u 

různých počítačových hráčů. Některá muzea v Evropě dokonce vytvořila speciální 

virtuální prohlídky za pomocí VR. Reálné užití ale dlouho neměla. Nyní si ale VR stále 

více všímají různé záchranné složky nebo armády jednotlivých států. Například 

v Austrálii se VR začala používat k nácviku zvládnutí situace při výbuchu metanu či 

uhelného prachu v dolech. Americká policie VR zařadila do svého výcviku a vytváří 

speciálního robota, se kterým by se dalo spojit na dálku a mohl by sloužit k záchraně 

životů při přepadeních s rukojmím. Dokonce už i v ČR se plánuje použití VR pro 

výcvik hasičů na českých letištích nebo pro jiné armádní účely. Problémem ale zatím 

je poměrně vysoká cena a nákladné uvedení do provozu. Naštěstí se ale technologie 

rychle vyvíjí a je možné, že svůj VR set bude mít doma každý jako naprostou 

samozřejmost. 

 

Adam Chládek, 4.B 
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Problémy českých festivalů  

České festivaly čelí velkým finančním potížím kvůli náhlému zrušení. Navíc tato 

událost měla velmi špatné načasování, když většina festivalů byly již přichystané na 

sezónu, která začíná začátkem května. Díky tomu mají velké materiální Ztráty. 

Některé menší festivaly se dostaly do až do situace, kdy je ohroženo jejich budoucí 

působení. Festivaly jsou v srazy lidí, se stejným zájmem, které jsou doprovázeny 

zábavným programem. Česku jsou posledních 10 let velmi populární. Nejznámější z 

nich je například Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Festivaly jsou v srazy 

lidí, se stejným zájmem, které jsou doprovázeny zábavným programem. Česku jsou 

posledních 10 let velmi populární. Nejznámější z nich je například Mezinárodní 

filmový festival Karlovy Vary. 

Zde si můžete přečíst o dopadech na některé festivaly: 

Pohoda 

Festival se zaměřuje na world music a alternativní hudební formy. Hlavní 

organizátor je Michal Kaščák. 23.ročník festivalu byl přesunut na základě konzultací 

se epidemioložkami. Potvrdili nám, že šance na uspořádání festivalu s kapacitou 

30.000 lidí je v červencovém termínu na Slovensku nulová. Na festivalu Pohoda 

každoročně vystoupí umělci z celého světa, a dopravení zde by nebylo 

pravděpodobné. 

Rock for people 

Rock for people se zaměřuje hlavně na rockovou hudbu indie pop a metal. 25.ročník 

Rock for people bude taktéž přeložen na rok 2021. organizátor napsal: „Nepíše se 

mi to vůbec lehce, ale letos se Rock for People v plánovaném termínu neuskuteční. 

Dlouho jsme věřili, že se pandemie přežene, a společně pak oslavíme její překonání 

ve festivalovém areálu. Opatření, která jsou v boji proti koronaviru aplikována, nám 

bohužel neumožňují realizovat festival v rozsahu a kvalitě tak, jak jsme si ho 

představovali a více než rok připravoval “ 

. 

OBSCENE EXTREME 

Obscene extreme je zaměřený na extrémní metal (grind, grindcore, black metal, 

punk, rock…). 21. ročník Obscene extreme se taktéž přesouvá na červenec 2021. 

Organizátoři doufají o přenesení kapel z roku 2020 na rok 2021 spousta kapel je 

opravdu zdálky kde jsou a budou uzavřeny hranice organizátoři nechtějí osekanou 

verzi a chtějí zanechat stejnou show jako z roku 1999. Dále vzkazují, aby fanoušci 

nežádali o refund vstupenek a podpořili tím Obcene extreme aby stále zůstalo 

festival bez sponzorů 

Festivaly Brutal assault (metal), Mighty sounds (reggae, ska, punk), Colours of 

Ostrava (pop,indie), Fluff fest (hardcore), Creepy teepe (elektronika), Pod parou 

(punk) ještě nebyly přesunuty ani zrušeny 

D. Bátrla, O. Novák, 4.B 
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Filmy a seriály 

 

  

STARÉ KLASIKY 

Vykoupení z věznice Shawshank (1994)  

Vykoupení z věznice Shawshank, v anglickém originále The Shawshank 

Redemption, i po šestadvaceti letech od natočení, obsazuje přední příčky anket o 

nejlepší filmy všech dob. Film sleduje bankéře Andyho Dufresna (Tim Robbins), který 

je odsouzen na doživotí za vraždu své manželky a jejího milence. Trest si má 

odpykat ve vězení v Shawshanku. První léta těžce snáší, podaří se mu ale spřátelit 

se s dalším vězněm, Redem (Morgan Freeman). Díky své původní práci bankéře se 

mu podaří získat si respekt jak u vězňů, tak i u dozorců. Když mu ředitel věznice Sam 

Norton (Bob Gunton) nabídne práci, Andy jí přijme, ale ještě neví, že je zatáhnut do 

Nortonova nelegálního praní špinavých peněz. Jestli se Andymu objeví naděje na 

svobodu, jestli bude Norton potrestán a co se stane s Redem se dozvíte po zhlédnutí 

filmu, oceněného mnoha cenami filmové kritiky a který byl sedmkrát nominován na 

Oscara. Film můžu doporučit každému, kdo má chuť vidět film, který nenechá žádné 

oči suché.  

 

Dostupnost: Netflix, Google Play Movies & TV  

Jazyk dabingu: angličtina 

Jazyk titulek: angličtina 

Hodnocení: 5/5 

 

Pulp Fiction: Historky z podsvětí (1994)  

Quentin Tarantino a rok 1994 znamenali zrození jednoho z nejoblíbenějších filmů 

90. let, ne-li všech dob. Tři povídky, které se na konci spojily v jedno a jejich režisérovi 

prorazily cestu do Hollywoodu. Příběh sleduje dva zabijáky Julese (Samuel L. 

Jackson) a Vincenta Vegu (John Travolta), kteří jsou posláni, aby zlikvidovali bývalé 

spolupracovníky svého mafiánského bosse, Marselluse Wallace, a hlavně získali 

jeho zmizelý kufřík. Jak to všechno nakonec dopadne, se dozvíte, až film zhlédnete! 

Film se mi líbil, nejdříve jsem byla lehce proti neuspořádanému povídkovému ději, 

kde ale nakonec vše dávalo smysl a Pulp Fiction patří mezi mé nejoblíbenější filmy. 

 

Dostupnost: Netflix, HBO  

Jazyk dabingu: angličtina, němčina, polština 

Jazyk titulek: angličtina, němčina, polština, čeština 

Hodnocení: 5/5 
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Okno do dvora (1954) 

Ze všech filmů, které jsme Vám představily, je tento rozhodně jeden z 

nejklasičtějších. Okno do dvora je americký mysteriózní film,  jenž natočil Alfred 

Hitchcock dle adaptace povídky „It Had to Be Murder“ od Cornella Woolriche. 

Fotograf Jeff Jefferies (James Stewart) je kvůli zlomené noze odkázán na 

kolečkové křeslo, v dlouhých chvílích pozoruje své sousedy dalekohledem. Vše 

se zdá z počátku normální, až do chvíle, kdy jedna jeho sousedka zmizí. Jeff chce 

její zmizení vyřešit, požádá svou přítelkyni Lisu Fremontovou (Grace Kelly), aby 

mu pomohla odhalit, co se doopravdy stalo. Ve filmu se dokonce v malé roli 

objevil také samotný Hitchcock. Myšlenka filmu je velmi známá, byla zpracována 

i v jedné epizodě detektivním seriálu Castle na zabití (S05E19 - The Lives of 

Others). Sama jsem byla překvapená, jak mě seriál uchvátil - doporučím ho tedy 

všem, kteří mají detektivky v oblibě. 

 

Dostupnost: Google Play Movies & TV, Ulož.to 

Jazyk dabingu: angličtina, čeština 

Jazyk titulek: angličtina 

Hodnocení: 5/5 

 
 

NOVÉ FILMY, KTERÉ SI NESMÍTE NECHAT UJÍT 

The French Dispatch (2020) 

Myslím, že vám hodně filmových milovníků řekne, že je toto nejočekávanější 

film roku 2020. Wes Anderson, režisér a scénárista, se také zasloužil o filmy “Až 

vyjde měsíc” a “Grandhotel Budapešť”.  

O ději nikdo nic moc neví, i když vyšel trailer. Víme ale, že se ve filmu ukáže 

Timothee Chalamet, Saoirse Ronan, Tilda Swinton, Bill Murray, Frances 

McDormand, Jeffrey Wright, Elizabeth Moss, Willem Dafoe, Henry Winkler, Owen 

Wilson a další.  

Můžeme se těšit na fantastické představení hvězdného obsazení, zajímavé a 

barevné záběry pana Andersona a jsme si jistí, že si s filmu hodně odneseme. 

 

Světová premiéra: 24. červenec 2020 
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Tiché místo: Část II (2020) 

Pokračování úspěšného hororu Tiché místo z roku 2018. Stejně jako první díl, i 

tento je režírován Johnem Krasinskim. Herci členů rodiny zůstanou stejní: Emily 

Blunt, Cillian Murphy, Noah Jupe a Millicent Simmonds.  

Pokud jste první díl neviděli, nebudeme vám nic prozrazovat, ale měli byste to 

napravit, opravdu tenhle sci fi horor stojí za to. 

Do českých kin měl přijít už 19. března, ale jeho premiéra byla odložena na dobu 

neurčitou, kvůli šíření koronaviru. Takže si čeští fanoušci museli ještě pár měsíců 

počkat. Nakonec si dovolíme připomenout, že film je dostupný od 12ti let, takže 

do kina mladší sourozence s sebou raději neberte. 

 

Světová premiéra: 8. března 2020 

 

Trollové: Světové turné (2020) 

Když jsme uvedli film, na který mladší sourozence vzít nemůžete, tak teď vám 

tady představíme druhý díl známého animovaného muzikálu Trollové od režiséra 

Walta Dohrna, který si určitě zamilují. Nejen proto, že film bude opět jako obvykle 

rozmanitě barevný, ale také se v něm bude, jako v minulém díle, střídat jedna 

rytmická písnička za druhou. Hlas princezny Poppy v českém dabingu bude opět 

namlouvat Ivana Korolová, takže se nemusíme odávat změn.  

Až se podíváte na datum světové premiéry, neděste se, v USA si diváci 

vstupenku koupili online a do kina, vzhledem k nouzovým opatřením, “šli” také 

online. Bohužel u nás se online premiéra nezrealizovala, a tak si budeme muset 

počkat do 28.srpna. 

 

Světová premiéra: 10. dubna 2020 

 

SERIÁLY, KTERÉ MUSÍTE VIDĚT 

Dracula (2020)  

Třídílný netflixový seriál nechává ožít legendu hraběti Drákulovi, jedné z 

nejklasičtějších hororových postav. Při vyprávění o krvavých zločinech se 

pokouší nastínit jeho povahu a zranitelná místa. Předlohy se ujalo duo Gariss-

Moffat, které stálo za seriálem BBC, Sherlockem. V hlavních rolích zazářili 

dánský herec Claes Bang jako hrabě Drákula a anglická herečka Dolly Wells 

jako řádová sestra Agatha Van Helsing. 
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Příběh začíná v klášteře v Maďarsku roku 1897, kdy bývalý právník Jonathan 

Harker (John Heffernan) seznamuje Aghatu Van Helsing se svým zážitky při 

pobytu u hraběte. Děj pokračuje na lodi Demeter plující do Anglie, kde za 

Drákulovy přítomnosti záhadně umírají pasažéři. Poslední díl, s názvem Temný 

kompas, zachycuje upírův pobyt v moderním světě. Tento seriál jsem si rozhodně 

nechtěla nechat ujít, hned po jeho zveřejnění jsem věděla, jak strávím večer. A 

rozhodně jsem nepochybila, když jsem ho za jeden večer zhlédla celý. Jediné, 

co musím vytknout je, že mi nepřišlo vůbec reálné, že Drákula při vstupu do 

moderního světa okamžitě ví, jak používat například Skype. Třetí díl na předchozí 

dva zdaleka nedosáhl.  

 

Počet sérii: 1 

Dostupnost: Netflix  

Jazyk dabingu: angličtina, němčina, čeština, polština 

Jazyk titulek: angličtina, němčina, čeština, polština 

Hodnocení: 4/5 

 

Barry (2018) 

Tato černá komedie pojednává o životě nájemného vraha. Zabíjení ho již nebaví 

a nenaplňuje, a proto upadá do depresí. Jednu svou oběť ale následuje do 

hereckého kurzu, který ho velmi zaujme. Snaží se proto stát hercem a do kroužku 

se přihlásí. Zjistíme, že je to hrozný herec a do žádné role se neumí vžít, ale to 

se začne pomalu zlepšovat. Nachází si přátele a zapojuje se do kolektivu, ale 

zde se setkáváme s jeho největším problémem. Jeho minulost ho neustále 

následuje, jeho bývalý šéf se ho snaží přesvědčit, aby se vrátil zpět a začíná ho 

sledovat mafie.  

Roli Barryho, hlavního hrdiny, hraje Bill Hader, který zde působil také jako režisér 

a scénárista. V seriálu se také objeví Henry Winkler, Stephen Root, Paula 

Newsome, Sarah Goldberg a další.  

Barryho jsem zhlédla po premiéře “It: kapitola 2”, kde Bill Hader hrál. Seriál 

obecně působí velmi silně a myslím, že by ho měl každý alespoň jednou vidět.  

 

Počet sérií: 2 

Dostupnost: HBO GO, Amazon Prime, Hulu, Playstation Vue 

Jazyk dabingu: angličtina 

Jazyk titulek: angličtina, čeština 

Hodnocení: 4,5/5 
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Elite (2018) 

Elite je španělský thriller seriál, který má aktuálně tři série, ale 20. ledna bylo 

oznámeno, že se děj prodlouží ještě o dvě další. Děj první série se točí kolem 

studentů elitní školy Las Encinas, do které nastoupí tři nový žáci z chudých poměrů, 

Nadia (Mina El Hammani), Samuel (Itzan Escamilla) a Christian (Miguel Herrán), 

protože jejich škola, San Esteban, je v rekonstrukci. Postupně si budují nová 

přátelství, nepřátelství, zaplétají se do pavučiny lží a odkrývají tajemství života v elitní 

společnosti. Najednou však jedna ze studentek, Marina (María Pedraza), za 

záhadných okolností zemře. Policejní výslechy postav jsou doplňovány 

retrospektivou, která však první sérii vede. Seriál jsem začala sledovat celkem 

nedávno, ani jsem ho nedokoukala zatím celý, ale jen pár dílů mi stačilo k tomu, 

abych byla přesvědčená, že vám ho můžu doporučit. Oceňuji propracovanost na 

charakterech, minulosti a rozvoji postav. Jazyk dabingu lze samozřejmě změnit, ale 

dle mého názoru, je originální dabing mnohem zajímavější, zejména pro ty, kdo 

španělské seriály pravidelně nesledují.  

 

Počet sérií: 3 

Dostupnost: Netflix 

Jazyk dabingu: španělština, angličtina, němčina, polština 

Jazyk titulek: španělština, angličtina, němčina, polština, čeština 

Hodnocení: 5/5 

 

Nailed It Germany (2020) 

Pečení - oblíbená činnost spousty lidí. Koncept série pořadů Nailed It! je jednoduchý, 

tři amatérští pekaři mají za úkol upéct v první výzvě jednoduchý dezert. Tříčlenná 

porota, v německém případě kvalifikovaný pekař Bernd Siefert, modelka Angelina 

Kirsch a host, po ochutnání určí, kdo vyhrál. Vítěz získá zlatou kuchařskou čepici, 

soutěžící, který s výzvou zápasil nejvíce dostane do dalšího kola výhodu, tou může 

být pomoc od Bernda Sieferta nebo znemožnění práce soupeřům. V druhé a 

poslední výzvě mají tyto tři amatéři za úkol upéct dort. Porota po uplynulém čase 

pokrmy ochutná a rozhodne, kdo vyhrál odměnu pět tisíc Eur. Tato série pořadů je 

velmi nenáročná, dokáže diváka skvěle odreagovat a i pobavit. Německá verze, v 

originále Wer kann, der kann, si získala velký úspěch u diváků. Druhá série je tedy 

potvrzena! 

 

Počet sérií: 1 

Dostupnost: Netflix 

Jazyk dabingu: němčina, angličtina, polština 

Jazyk titulek: němčina, angličtina, polština, čeština 

Hodnocení: 4,5/5 
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Next In Fashion (2020) 

Kdybych měla tento seriál vysvětlit jen ve čtyřech slovech, charakterizovala 

bych ho pravděpodobně jako: úžasná soutěž fenomenálních designérů. 

Moderátory jsou módní návrhář Tan France a modelka Alexa Chung. 

Osmnáct talentovaných návrhářů z celého světa soutěží o 250 000 dolarů a 

šanci udělat si jméno ve světě módy. Zúčastnili se známí návrháři, kteří už 

navrhli spoustu kousků pro celebrity, např. Marco Morante (zakladatel Marco 

Marco), či Daniel Fletcher; ale také návrháři, kteří zatím neprorazili. Vítěz 

získá 250 000 dolarů a bude jeho kolekce uvedena na Net-a-Porter. Po každé 

výzvě soutěžící čeká přehlídka, kde modelové a modelky předvedou jejich 

kousky, poté samotné návrháře navštíví porota a ptá se na jejich inspiraci a 

vyjádří svůj názor. Po přehlídkách dojde k vyřazování. Seriál můžu jenom 

doporučit. 

 

Počet sérií: 1 

Dostupnost: Netflix 

Jazyk dabingu: angličtina, němčina, polština 

Jazyk titulek: angličtina, němčina, polština, čeština 

Hodnocení: 4/5 

 

 

M. Hlaváčková,  
V. Hroudová,  
S. Hutchinsonová; 4.B 
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Recenze 

  

Sirotčinec slečny Peregrinové 
 pro podivné děti - Ransom Riggs 
 

2011 

Překlad – Bronislava Gryová 

Žánr - Fantasy 

Série - Sirotčinec slečny Peregrinové 

 

 

 

 

 

Šestnáctiletý Jacob je svědkem tragédie, při které zahlédne něco, co si nedokázal 

nijak vysvětlit a co mohl být pouze blud. Blud, který mu zabil dědečka. Jacob se z 

toho traumatu dlouho snažil dostat, a přitom vzpomínal na dědečkovy příběhy o 

podivných dětech, které žily na vzdáleném ostrově poblíž Walesu. Jeho otec se 

chystá na výpravu právě tam a Jacob ho donutí vzít ho s sebou. Jediné, co našel 

byly trosky Sirotčince slečny Peregrinové. Trosky, které tam vznikly po náletu 3.9. 

1940. Když prohledával trosky domu, narazil tam na nějaké děti, které tu ještě nikdy 

neviděl. Rozběhl se za nimi, ale už byly pryč. V lese spatřil dívku, jak někam běží. 

Běžel za ní v dešti, skrz bahno až do jeskyně a když vyběhl na druhou stranu, počasí 

najednou bylo jasné a tam stál sirotčinec. Jako nový. Co se stalo? Kde se ocitl? Kdo 

jsou ty děti? Proč se počasí změnilo? 

 

Kniha se mi velmi líbila, ani na chvíli mě nepřestala bavit. Byla plná náhlých zvratů, 

tajemství a odvahy. Těším se, až si přečtu zbytek série.  

 

S. Schackwitzová, 4.B 
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Nůž - Jo Nesbo  

 

2019  

Překlad - Kateřina Krištůfková 

Žánr – Detektivka, Thriller 

Série – Harry Hole 

 

 

 

 

 

Kdysi slavný kriminalista má na rukou i kalhotách krev a až po chvíli si vybaví, že 

ztratil všechno. Pryč je manželství s Ráchel, zajímavá práce vyučujícího na 

policejní akademii. Jediné, co mu zbylo, je věrný přítel Jim Beam. A také místo v 

kanceláři vedle Trulse Berntsena, kde jakožto bývalá legenda smí na přímluvu 

svého šéfa aspoň třídit papíry. Co si však Harry vybavit nedokáže, jsou události 

včerejšího večera v baru Jealousy. Jednotlivé střípky vyplouvají na povrch jen 

pomaloučku, skládají se však ve strašlivý obrázek. Harry si začíná přát, aby se byl 

vůbec neprobudil, protože i zlý sen je lepší než krutá realita, již musí čelit. Ve chvíli, 

kdy si myslí, že už se dostal na samé dno a víc ztratit nemůže, se navíc objeví jeho 

dávný nepřítel Svein Finne. Harry má dvě možnosti: skoncovat se vším hned, 

anebo se ještě alespoň dočasně vzchopit. 

 

Kniha se mi velmi líbila, byla velmi napínavá a dobře se četla, občas se v ní 

nacházely hrubé názvy, ale seděli do příběhu a zlepšovaly atmosféru knihy. Jsem 

rád, že jsem mohl přečíst celou sérii o Harrym Holeovi. Rozhodně ji doporučuji. 

 

J. Machů, 4.B 
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Koronavirus z pohledu judaismu  

  

Proč se děje to, co se děje? Proč umírají stovky lidí na novou nemoc? Proč se 

vůbec dějí špatné věci? Pro spoustu lidí je vysvětlení jasné: takový je prostě svět, 

svět není spravedlivý. Spoustu lidí to ještě více utvrzuje v tom, že vyšší moc 

neexistuje. Proč by přece milující Bůh dopustil, aby umírali nevinní lidé. Ano, můžete 

to vzít kontroverzně, jako izraelský ministr zdravotnictví, který tvrdil, že je to trest za 

homosexualitu.  Ale o to mi tady nejde. Já chci ukázat takový pohled na věc, který 

na nikoho vysloveně neútočí. Napsal jsem všem představitelům velkých 

náboženství, křesťanům, židům, buddhistům, hinduistům a muslimům. Naneštěstí 

odepsal pouze americký rabín Rochel Chein, takže článek bude spíše z pohledu 

Židů. Bohužel o samotném rabínu se mi nepodařilo více najít. 

Celý judaismus vychází z pěti knih Mojžíšových, ty se odehrávají od stvoření světa 

před 5780 léty a končí příchodem židů do Kanaánu. A právě v těchto pěti knihách se 

možná může nacházet odpověď.  

První odpovědí, kterou mi rabín poslal, byla varianta, že si to vlastně zasloužíme. 
To vidíme už u Abraháma. Slavný příběh, kdy stojí před Sodomou a Gomorou a 
mluví s Bohem o zničení obou měst. Hospodin je rozhodnut, že města zničí. Ale 
Abrahám se s ním hádá o tom, kolik dobrých lidí se musí uvnitř nacházet, aby nechal 
město stát. Nakonec Bůh pošle anděla vzkázat Lotovi, ať odejde z města – a poté 
ho zničil. Líbilo se lidem, že město zničil? Samozřejmě že ne. Ale zasloužili si to. To 
je jeden z pohledu na věc. Všichni jsme zlí a hříšní, proto si to zasloužíme. Ale tenhle 
pohled se mi nelíbí a myslím že se nelíbí ani vám.  

Druhý příklad, spíše protiklad toho minulého, je v křesťanství. Ano, křesťanství má 
od judaismu docela daleko, ale teď se tento text vysloveně nabízí. Samozřejmě toto 
mi rabín neposlal, protože jde o pohled z jiného náboženství. Na tento text jsem 
narazil spíše náhodou. Ježíš řekl: Dále, až uslyšíte o válkách a nepokojích, neděste 
se. To se totiž musí nejdřív stát, ale konec nepřijde okamžitě.“ 

Potom jim řekl: „Bude bojovat národ proti národu a království proti království. Budou 
velká zemětřesení a na jednom místě za druhým hlad a mory. Budou strašlivé úkazy 
a veliká znamení z nebe. (Lukáš 21/9-11) V textu jsou zmíněny války – jedné jsme 
se na začátku roku těsně vyhnuli. Zemětřesení v Záhřebu a u Floridy byla letos také 
zaznamenána, v Africe probíhá takový hlad, že lidé útočí na kamióny s jídlem, a mor 
snad nemusím vysvětlovat. Znamení z nebe může ještě přijít, anebo za něj můžeme 
počítat třeba vlajku původních obyvatel Austrálie, která se objevila na nebi díky kouři 
z hořících pralesů. Text pokračuje tím, že po tom všem přijde Boží království. Tento 
pohled říká, že jsme sice zhřešili, ale že to, co se děje, není trest, ale spíše zkouška 
naší víry, nebo chcete-li zkouška toho, jestli se zachováme správně, nebo budeme 
situace zneužívat.  
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Druhé rabínovo vysvětlení bylo docela zajímavé. Mně osobně se asi líbí nejvíce. 
Jde o připodobnění člověka k dítěti. Děti nevědí, co je pro ně dobré. Pokud je 
miminko nemocné, musí brát léky, nebo mu do ručičky píchají antibiotika. Batoleti se 
to samozřejmě nelíbí a nechce to, ale je to pro něj to nejlepší. Dítěti se bez léků 
krátkodobě daří dobře, ale po delší době by se mu mohlo stát ještě něco horšího, 
než je jen píchnutí jehly do ruky. Třeba to, co se teď na zemi děje, je pro nás vlastně 
z dlouhodobého hlediska dobré.  

Jako příklad uvedu, že by se třeba za 5 let objevila mnohem horší nemoc, s úmrtností 
třeba 50 %. Ale my už budeme připravení, a budeme vědět, jak se chovat. Pokud 
byste chtěli podporu této teorie v textu, můžeme ji najít v 2. knize Mojžíšově. Mojžíš 
přichází za faraonem, aby propustil Izraelský lid, ale faraon to odmítne a život Židům 
těžší. To samozřejmě vypadá negativně, ale po tom, co na Egypt dopadne 10 ran a 
židé přejdou poušť, dojdou do zaslíbené země s takovou pověstí, že před nimi 
nepřátelé utíkají skoro bez boje. Ale to by se nestalo, kdyby faraon Židy ihned 
propustil. 

 

Chápu, že asi většina z vás věřící 

nejsou, ale která z variant se vám líbí 

nejvíce? Samozřejmě je tady spousta 

jiných výkladu a každý člověk může mít 

na svůj individuální pohled. Proto je 

potom zajímavé si zjistit, jak na situaci 

nahlížejí ostatní. 

Nepočítám s tím, že by se po přečtení tohoto článku šel někdo rovnou přihlásit 
k nějaké církvi, píšu ho spíše proto, abych ukázal náboženství z druhého pohledu. 
A abych ukázal, že víra v něco, neznamená že budu v nějakém společenství, které 
bezhlavě věří jednomu jedinci, ale že názory samotných věřících se liší. Také jsem 
chtěl poukázat, že Bibli/Tóru, ale i ostatní náboženské texty, jde vykládat několika 
způsoby. Právě u hebrejsky psané Tóry mohou dva lidé vykládat text úplně jinak. 
V hebrejštině se nepíšou samohlásky. Vůbec. Většinou jde o tři za sebou psané 
souhlásky a čtenář si musí dosadit samohlásky podle kontextu, a proto často 
dochází i k výrazně jiným výkladům totožného textu, protože někdo přečte jedno 
slovo úplně jinak než někdo další.  Proto pokud nějaký věřící tvrdí něco, co se vám 
nelíbí, nemusí znamenat, že to tak vidí i všichni ostatní. 

D. Pirc, 4.B 
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Doba koronavirová, aneb karanténa z pohledu matky 

  

Přemýšleli jste někdy na tím, jak musí být tato doba pro rodiče (hlavně pro mámy) 

složitá? Ti naši mají štěstí, že my – vzorní studenti Gymnázia Chodovická – jsme 

pilní, pracovití a s nadšením se učíme. Ne, dobře, ale teď už vážně… 

Málokdo si uvědomí, co všechno pro nás mámy dělají, i když my to vidíme 

z pohledu teenagera: „Ahh… zase mi už leze do pokoje.“ nebo „Nech mě, mám 

spoustu práce do školy.“, apod. Jenže naše mámy toho dělají více, než vnímáme. 

Ráno vstane a jako první dělá snídani a postará se o manžela, který vstává do práce 

(v tom lepším případě – pokud tu práci ještě neztratil), případně i o nějaké ty naše 

chlupáčky, bez kterých bychom si naše životy již nedokázali představit. Než se 

probudíme, stihne spoustu věcí – dle toho, jak je naše mamka aktivní člověk. Některá 

si prolenoší dopoledne u televize s šálkem čaje, některá prosedí půlku dne u 

počítače v rámci home office a jiná uklidí celý byt/dům, a ještě si pak po našem 

probuzení stěžuje, co všechno se jí tam nelíbí a je třeba změnit. Ale tak každý je 

občas puntičkář, proto jim to nemějme za zlé, chtějí to mít doma pěkné. Pak se 

probudíme my a pro ně končí období klidu. Teenager vlezl do kuchyně a má hlad. 

Aktivnější máma se vrhá k lednici a jde připravit místo snídaně přímo hostinu. Ta 

méně aktivní řekne, abychom si něco z lednice vzali sami. Následně nastává i pro 

nás období klidu, dokud do našeho pokoje nevtrhne naše starostlivá maminka, jestli 

nemáme hlad a nemá podávat oběd. My s obvyklým teenagerským bručením 

odpovídáme, že jsme před chvílí vstali. Pro nás tímto končí poledne a začíná klidné 

odpoledne většinou nechápavým koukáním do počítače a přemýšlením, kterým 

jazykem to vlastně učitelé mluví a co po nás chtějí. Naše mámy pokračují 

v každodenní rutinně: minimálně potřetí oběhnou byt/dům s hadrem na prach, aby 

náhodou nikde nebylo ani smítko a další činnosti, které dělala během dopoledne. 

Následuje prostor času, kdy si každá udělá, co chce – přečte knížku, koukne na film, 

prostojí další kus dne u plotny, atd.. Začíná pozdní odpoledne, kdy vylezeme 

z pokoje, jelikož opět máme hlad. Mamka nám dá najíst a ve chvíli, kdy se vrací 

manžel z práce domů (samozřejmě unavený a hladový), dává na stůl talíř s jídlem i 

pro něj. Dále si musí vyslechnout všechny situace, momenty, pitomce a šikovné lidi 

a prostě všechno, co se našemu tátovi v práci událo. A nastává večer. My jsme do 

konce dne už zalezlí v pokoji, voláme si s kamarády, hrajeme hry, aj. Pro aktivní 

mamky je to čas na odpočinek a klid, bohužel pro ty méně aktivní začíná hra o čas. 

Potřebují vše stihnout do doby, než půjdou spát. Anebo prostě hodí nohy nahoru se 

slovy: „a co, vždyť je karanténa, udělám to zítra“. 

V závěru tohoto článku bych chtěla poděkovat mojí mamce, jelikož ve všem, co 

dělám, mě podporuje a myslím, že kdyby nebylo jí, tak nemám tak skvělý život, který 

si teď užívám. Obdivuji jí, co všechno během dne stihne udělat a za to, jakým stylem 

se potýká se situací, která teď nastala. Nemá to jednoduché, a přesto to zvládá 

všechno skvěle. Díky, mami. 

K. Szabová, 4.B 
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Co dělají studenti kvarty B v karanténě? 

 

 

 

 

 

 

  

Během doby koronavirové se u mě 

mnoho nezměnilo. Učím se hrát na kytaru 

a občas sportovat. Občas vařím nebo 

peču. Akorát chodím ven mnohem méně 

často a hraju víc na počítači.  

A . Chládek 

Karanténa mi dala hodně času, který po celý školní rok prakticky nemám. Začala 

jsem se více věnovat hraní na kytaru a klávesy, hraju každý den. Každý den jedu na 

kolo do lesa nebo na nějakou procházku. Většinou chodím kolem večera, je příjemně 

chladno a v lese je méně lidí. Taky jsem se zdokonalila ve vaření, vařím skoro každý 

den oběd. Přes školní rok skoro nestíhám číst knížky, které chci. Většinou to doháním 

o prázdninách, tak jsem velice ráda, že můžu každý den číst. S tímto stavem jsem 

velmi spokojená, školu mohu dělat kdy chci, mám spoustu času a mohu se věnovat 

věcem, které mě baví. 

M. Piňosová 

Doba za časů koronaviru        den 62. 

Rozhodla jsem se v tomto zápisu shrnout mé činnosti za tyto dva měsíce. Věřím, že 

jsem se z této karantény snažila vytěžit, co to šlo. V cestě za produktivitou mi však 

stála jedna věc. Má lenost. Možná to bude znít jako normální věc, ale není. Věřte mi, 

že ne. Ona nezná meze. Každopádně přesuneme se na to shrnutí. Od začátku plním 

poctivě úkoly ze školy, které mi byly udělovány, vylepšila jsem svou francouzštinu 

(pořád to není nic moc, ale budiž), dosáhla jsem podle kvízu level intermediate 

(pokročilý) na base, cvičila a zasázela jsem mnoho zeleniny. To bych brala jako hlavní 

část. K vedlejším věcem bych zařadila čtení knih, pokusy vařit, poslouchání hudby a 

sledování filmů a seriálů ( hlavně filmy od Quentina Tarantina). 

To možná není tolik produktivní, ale stálo to 

za zmínění. Hlavním mým příspěvkem bych 

řekla, že bylo natáčení naukových videí z 

taekwonda pro děti. Karanténa by měla 

končit 17.5., tak uvidíme. To je asi z mého 

zápisu tak nějak vše. Au revoir  

S. Schackwitzová 
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V této zvláštní době se snažím svůj volný čas využít ke zkoušení nových aktivit, ke 

kterým jsem se předtím nedostala. Učím se nové skladby na klavír, trénuji podle on-

line tanečních hodin a trávím více času s rodinou. Také jsem napsala dopis svému 

budoucímu já, přečetla spoustu zajímavých knih a upekla pařížský dort. Do konce 

června bych chtěla ovládat základy znakové řeči a zlepšit se v taneční akrobacii. 

Tato doba mě naučila lépe si naplánovat celý den a trávit více času na čerstvém 

vzduchu než u počítače. Takže si říkám, že vše zlé, je vždy k něčemu dobré.  

A. Kyselová 

 

Dlouho jsem přemýšlel, co se mi výrazně v životě změnilo kvůli pandemii Covid-19. 

Nakonec mi to došlo. Nic. V mém životě se nic zásadního nezměnilo. Tedy 

pomineme-li domácí výuku, ale to je asi všem jasné a určitě to není něco, o čem 

bych si chtěl přečíst.  

Pak mi ale něco svitlo. Svitlo to jako hvězda na noční obloze :-). Saint de Exupéry: 

„…Radovat se z maličkostí…“. Spousta lidí tato slova jistě slyšela a pravděpodobně 

se mezi vámi najde i někdo, kdo se tím řídí. Proč bych tedy nemohl psát o malých, 

někdy nepatrných změnách v mém životě. První změnou je nakupování. Už přes rok 

venčím staré paní u nás v ulici pejska. Tak nyní, když by neměla chodit nakupovat, 

jí pomáhám i s nákupem. Vždycky vezmu pejska na procházku. Po ní se vrátím 

pejska odevzdat a vyzvednout nákupní seznam, peníze a tašku. Pak asi hodinu a 

půl bloudím po obchodě a snažím se najít přesně to, co si paní napsala.  

Další menší změna na mě není přes den moc vidět, ale lidé, kteří mě vídají každý 

den, si jí museli všimnout. Vstávám asi o dvě hodiny později, a vyhovuje mi to velice 

velmi. Mám více času se vyspat a školu dělám o něco později. Cítím se odpočatý a 

zdají se mi více sny.  

A třetí změna může být brána pozitivně, ale i negativně. Jsem mnohem více 

s rodinou. První tři až čtyři týdny bylo všechno v pohodě, ale potom se začala 

objevovat ponorková nemoc. Začali jsme si navzájem „lézt na nervy“. To více méně 

přetrvává do teď, ale už to není tak strašné. Doufám, že vám se životy také nějak 

drasticky nezměnili, a jestli, tak jenom k dobru. 

D. Pirc 

 

Během posledních dvou měsíců, kdy jsme v karanténě mám mnoho času na věci, 

které normálně dělat nemohu. Každý den posiluji a sportuji (skáču přes švihadlo). 

Také hraji pravidelně na ukulele a maluji. Učím se trochu vařit, péct a hodně čtu 

knížky, které jinak nestíhám číst. Sice mi nevyhovuje to, jak se učíme online, ale 

jsem ráda za to, že mám tolik času. 

L. Formandlová 
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Karanténu jsem využívala/využívám na činnosti, které jsem dlouho odkládala, nebo 

jsem na ně neměla čas. Přečetla jsem spoustu knih, ještě těch, které jsem dostala 

na Vánoce, a dokonce jsem se naučila i vyšívat. 

A. Kupková  

 

Od té doby, co začala karanténa jsem toho stihla udělat hodně. Za dvě minuty jsem 

skočila přes švihadlo 123krát, začala jsem trénovat svou mladší sestru basketbal, 

ujela jsem 30 km na kole, každý den posiluji a také jsem začala běhat. Nedávno jsem 

zase začala trénovat basketbal s mým týmem díky uvolnění některých opatření. 

Mimo to, že už osm let hraji na klavír jsem se začala učit hrát na kytaru. Začala jsem 

se učit španělsky a opravdu jsem si tento pro mě nový jazyk velice oblíbila. Každý 

všední den se učím do školy a už jsem si zvykla na online výuku. Karanténu beru 

spíše jako možnost poznat sama sebe lépe. 

A. Mušková 

 

V době karantény je můj každodenní program hodně podobný. Po pravdě jsem rád, 

když vstanu před 10.00. Díky více času a menšímu tlaku často chodím s kamarády 

fotbal a hraju počítačové hry. Každý den plním zadané úkoly včas a za to jsem na 

sebe hrdý. 

J. Dragon 

 

Na začátku karantény jsem si řekla, že během toho budu produktivní. Začala jsem 

opět cvičit a běhat. Poslední dobou, když se někam potřebuji dostat, tak většinou 

jezdím furt jen na kole. Díky sportování se mi podařilo zhubnout a za to jsem strašně 

ráda. Často poslouchám hudbu, když říkám často, myslím velmi často. Po dlouhé 

době jezdím zase na longboardu. Oblíbila si hady a naučila jsem se vařit nová jídla 

jako např. guláš, dělat různé druhy salátů atd.. Ale za co jsem asi nejvíce ráda je to, 

že jsem v přírodě, kde si čistím myšlenky a skoro tu zapomínám, že nějaká 

karanténa je. 

M. Zákonová 
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Všechny nás aktuální situace ovlivňuje, nehledě na to, zda nám je patnáct nebo 

padesát let. Každý musel změnit svou denní rutinu, někteří k lepšímu, jiní se snažili 

zachovat věci jako byli. Již dlouho jsem chtěla začlenit do svého dne nové věci, 

aktuální situace mi tedy dovolila se zamyslet nad věcmi, jenž mohu změnit. Rozhodla 

jsem se začít pravidelně cvičit, vrátit se ke čtení, věnovat se hudbě či trávení času s 

rodinou a přáteli. A nemohu být šťastnější. Ke čtení jsem se vrátila po dlouhé době 

odkládání jakékoliv četby mimo tu povinnou, našla jsem díky tomu svou zálibu v 

severských detektivkách. Cvičení pro mě vždy představovalo strašáka, ale když jsem 

se jednou do něj zcela dobrovolně pustila, našla jsem v něm klid a psychickou 

rovnováhu. Podobně mě nadchla jóga, která je nyní na denní nutností. Spontánně 

jsem si objednala ukulele, které nyní nemůžu dát z rukou. Rozhodně mám ve všem 

ještě spoustu věcí, jenž musím zlepšovat, ale nejdůležitější je, že jsem začala. 

M. Hlaváčková 

 

Od začátku karantény jsem se snažila svůj čas věnovat hlavně věcem, které jsem 

během doby, kdy byly školy otevřené, zanedbávala – jako jsou např. hudební 

nástroje, knihy, přátelé nebo další činnosti či lidé v mém okolí. 

K. Szabová 

 

Co vlastně dělám v době karantény? Je to podobné jako běžné všední dny. Vstanu 

a jdu s naším psem ven. Dopoledne dělám úkoly do školy a studuji prostřednictvím 

online hodin. Ráda vařím, a proto každý den se sestrou děláme oběd. Krátce po 

obědě jdeme na hodinovou procházku. Odpoledne trénuji moderní gymnastiku. 

Cvičím šestkrát týdně po dvou hodinách. Často se vídám s kamarády nebo peču 

dorty. Na víkend jezdíme na chalupu, kde trávíme většinu času v přírodě.  

A. Brustmannová 

Během karantény mám o něco více času než normálně a snažím se jej užitečně 

využít. Mám více času na procvičování italského jazyka a hry na klavír. Učím se hrát 

sama především mé oblíbené písničky, a i když mi to moc nejde, snažím se. Zkouším 

různé způsoby malování a kreslení a občas se zajímám o cizokrajnou kulturu. Také 

ale věnuji hodně svého času seriálům, filmům, hraním různých videoher s kamarády 

a psaním si. Určitě jsem si také dost odpočinula a spím nejméně o 3 hodiny více než 

před koronavirovém obdobím. 

M. Komrzýová 
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Za dobu koronavirovou jsem začal dělat domácí úkoly o něco dříve a začal jsem 

se více učit, protože nám není látka vykládána, takže se musíme učit sami. Také 

jsem se rozhodl, že se naučím na nový nástroj a už 1 den se učím na elektrickou 

kytaru. 

František Šmirous 

S příchodem karantény přišlo i hodně volného času. Jelikož dopoledne nechodíme 

do školy a odpoledne zrušili tréninky, mám celý den volný. Zezačátku jsem se bála, 

že se budu nudit, ale nakonec jsem zjistila, že mi to vcelku i vyhovuje. Mám totiž čas 

na věci, na které bych normálně čas neměla. Začala jsem například více číst nebo 

jsem se začala učit na klávesy. Také pravidelně hraju na flétnu a cvičím. Jsem ráda, 

že venku je hezké počasí, jelikož s rodinou chodíme na procházky po okolí. Jestliže 

ale prší, tak to také vůbec nevadí. Hrajeme tak totiž nějaké deskové hry nebo se 

koukáme na film. I když už jsme tedy doma 2 měsíce, tak mi to vůbec nepřijde. Uteklo 

mi to hodně rychle. 😊   

M. Zíková 

 

Tuto zatím dlouhavou a izolovanou dobu jsem strávila správným plněním pravidel 

našeho státu. Díky karanténě mám více času, a proto můžu dělat věci, na které 

jsem předtím čas neměla jako např. kreslení, čtení, ale i studium různých cizích 

jazyků. Poslouchám spoustu různých žánrů hudby a postupně si odšktávám svůj 

list nedokoukaných filmů a seriálů. Mám také v plánu se naučit malbu s digitálním 

tabletem, abych vyzkoušela něco nového. 

M. Majerová 

Během této nelehké doby jsem spoustu času strávila na chatě se svojí rodinou, nebo 

se svými kamarády hrála videohry. Měla jsem kvůli tomuto opatření více času dále 

se rozvíjet ve svých koníčcích jako je hraní na příčnou flétnu a kreslení. Zároveň 

jsem se více začala věnovat digitální kresbě, při které jsem si pouštěla spoustu 

seriálů, a zalíbil se mi nový hudební žánr. 

K. Makovcová 
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Recept na ovocný letní koktejl 

 

Potřebné suroviny na tři porce: 

• 300 g jahod 

• 3 banány 

• 200 ml mléka 

• 2-3 lžičky třtinového cukru 

• 1-2 lžičky medu 

• 100 g bílého jogurtu 

 

Postup přípravy: 

Do vyšší nádoby dáme omyté a očištěné ovoce, které pak rozmixujeme. Dále přidáme 

mléko, jogurt, cukr, med a s rozmixovaným ovocem vše zamícháme. Nápoj ozdobíme 

podle vlastní tvořivosti. Zdravý svěží ovocný koktejl ihned podáváme. 

 

Dobrou chuť! 
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Recept na pudinkové překvapení 

 

Potřebné suroviny na dvě porce: 

• Misku ovoce 

• 0,5 l mléka 

• Sáček vanilkového pudinku 

• 2-3 polévkové lžíce cukru 

krystal 

• Posypky 

 

Postup přípravy: 

Do hrnce odměříme 0,3 litru mléka a necháme vařit. Zbytek mléka smícháme s pudinkem 

a pořádně promícháme, abychom v pudinku neměli hrudky. Přidáme směs ke zbytku mléka 

a necháme 2 minuty vařit. Při tom musíme míchat metličkou. Dále přidáme cukr. Do 

mističek nasypeme ovoce a nalijeme do nich hotový pudink. Nakonec pohár ozdobíme 

kousky jahod a posypkami a můžeme podávat. 

 

Dobrou chuť!  

 

 

 L. Formandlová, A. Kyselová, 4.B 
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Horoskopy 

  

Květen 

Beran (21.3.-20.4.) 
Vesmír vám do života začne nadělovat atypické situace a možnosti, které by ve vás mohly 
probudit strach. Avšak pokud své obavy překonáte, můžete si být téměř jisti, že nebudete litovat. 
Zkrátka máte možnost začít vzkvétat. 

Býk (21.4.-21.5.) 
Právě v tomto období byste mohli sklidit ovoce za vaši práci. Býk by však neměl zapomínat na 
rodinu. Možná právě teď někdo čeká, že se mu omluvíte za určitou chybu, kterou jste udělali v 
minulosti. 

Blíženec (22.5.-22.7.) 
Květen je naprosto ideální měsíc pro utužování vztahů se svými blízkými. Vaše skvělé naladění 
budete šířit i mezi ostatní, díky čemuž pro ně bude trávení času s vámi hotová radost. 

Rak (22.6.-22.7.) 
V tomto období nevydržíte postávat na jednom místě, jelikož vás bude přitahovat nepřeberné 
množství možností. Jedná se o období rozkvětu. Rak by si však měl dávat pozor na sklony k 
arogantnímu chování a vztahovačnosti, jeho blízké by to mohlo odpudit.  

Lev (23.7.-22.8) 
Květen přinese klidné emoce, a tak budete pociťovat vnitřní klid. Na co ale Lev nesmí zapomínat, 
je jeho zdraví. Budete náchylní na chřipky a nachlazení. 

Panna (23.8.-22.9.) 
Květen je naprosto ideálním měsícem pro jakoukoliv fyzickou aktivitu. Vaše kondice bude 
dosahovat vrcholu a horoskop tak doporučuje ji využít při sportování a nejrůznějších pohybových 
aktivitách. 

Váhy (23.9.-23.10.) 
Květen s sebou přinese zajímavé nápady, které najdou uplatnění hlavně v pracovní oblasti 
života.  

Štír (24.10.-22.11.) 
Květen pro vás bude představovat jistý útlum vašich emocí. Každý Štír se může těšit na květen 
nabitý novými informacemi. Bohužel může dojít i k nepříjemným konfliktům. 

Střelec (23.11.-21.12.) 
Vlivem Slunce se vás v tomto období bude držet optimistická nálada. Střelec si jde pevně za 
svým cílem. Květen pro zrozence tohoto ohnivého znamení bude jedním z nejproduktivnějších 
měsíců. Snažte se vyhnout arogantnímu chování.  

Kozoroh (22.12.-20.1.) 
Vlivem Marsu bude květen probíhat ve znamení pořádku a organizace. Jak už to tak bývá, 
květen přeje lásce a pro vás to platí dvojnásob. 

Vodnář (21.1.-20.2) 
Vlivem Slunce vám bude květen propůjčovat vůdčí schopnosti. Využijte tohoto sebevědomého 

období pro zdokonalování vašich vztahů. Květen by měl Vodnář využít k tomu, aby na sobě 
zapracoval, a to jak po psychické, tak i fyzické stránce. 
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Ryby (22.2.-20.3.) 

Květen si užijí především nezadané Ryby, do cesty jim totiž pravděpodobně vstoupí zajímavá 

osoba. Nedovolte, aby emoce zcela zastínily vaši kariéru. Pokud nepolevíte, budete za vaši 

snahu řádně odměněni.  

 

Červen 

Beran 

 Už od začátku léta bude Beran ochromen touhou po nových zážitcích. Červen pro něj bude 
velmi emotivním obdobím, proto si dejte pozor, abyste si kritiku ostatních nebrali příliš k srdci. 
Také to bude měsíc plný změn nebo nějakého přelomu. 

Býk 
Úderem června začne býk žít každý den naplno. Jen málokdy odolá, když se naskytne příležitost 
zažít něco nového a bude zažívat mnoho nevšedních zážitků.  

Blíženci  
Blížence nečeká moc klidný červen. S příchodem léta budou Blíženci dychtit po nových 
informacích, což je požene stále kupředu. Budou tak na okolí působit inteligentně a 
komunikativně. Využijte to k seberealizaci.  

Rak  
Červen bude i pro raky velmi emotivním obdobím. Rak se bude více věnovat své rodině a 
přátelům, čímž se také vyhne přílišnému stresu.  

Lev  
Všechny dny, které červen přinese si bude Lev užívat naplno. Bude pro ně také měsíc štěstí. 

Panna  
Jakmile nastane červen, probudí se hluboké city. Měli byste si dávat pozor komu budete 
důvěřovat, jelikož budete mnohem zranitelnější. 

Váhy  
V červnu by Váhy měly zpozornět. Červen s sebou přinese důležitou životní událost. Měli byste 
věřit sami v sebe a ve svoje ambice. 

Štír  
Štír bude mít s příchodem mnoho energie, kterou využije k rozvoji své kariéry. Nakonec přijde 
úspěch. 

Střelec  
Pro Střelce začne velmi pohodové období. Nebude mít žádné potíže v cestě za kariérou. Červen 
mu uteče jako voda, protože nebude mít žádné starosti. 

Kozoroh  
Pro Kozoroha červen znamená začátek nové lásky. Měli byste důvěřovat svým vnitřním pocitům. 
Dostanete se tak to vnitřní harmonie. 

Vodnář  
Vodnáři se mohou připravit na měsíc plný nových zážitků a zkušeností. Budete mít štěstí a 

můžete narazit i na novou lásku-na kterou jste tak dlouho čekali. 

Ryby  
Nový měsíc nepřinese Rybám žádné změny. Budete trávit čas se svými blízkými a budete 

rozvíjet vaše vztahy s ostatními. 

 

M. Zíková, A. Brustmannová, 4.B 
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Jsi spíše introvert nebo extrovert?  

Pro začátek bychom Vám rády vysvětlily, co znamená, když je člověk introvert a 

extrovert. 

Extrovert=Extroverti jsou osoby, které čerpají energii a inspiraci především z okolního 

světa. Jsou hovorní, zbožňují a často vyhledávají společnost, nebo když se kolem nich 

něco aktuálního děje. 

Introvert=Introverti jsou naopak ti, kteří čerpají energii ze svého vnitřního světa pocitů, 

myšlenek a prožitků. Bývají méně hovorní než extraverti a jsou více přemýšliví. Mají rádi 

duševní klid a soukromí.  

 
U každé odpovědi si přičti body, na konci je sečti a dozvíš se výsledek.  

1. Jsi spíše tichý/á nebo výřečný/á? 

A. Spíše výřečný/á, rád/a se bavím a mluvím s lidmi. 2b. 

B. Jsem spíše tichý/á, mám rád/a svůj klid. 1b. 

 

2. Máš rád/a komedie a šílené filmy? 

A. Moc ne, zdají se mi nereálné. Raději si pustím film podle skutečné události. 1b. 

B. Jasně, ty mám nejradši. 2b. 

 

3. Chodíš na plesy našeho gymnázia? 

 A. Párkrát jsem byl/a, ale většinou nemám čas 2b. 

 B. Nechodím, imatrikulace byla super, ale nevyhledávám to. 1b. 

 C. Na ples chodím vždy, je tam zábava. 3b. 

 

4. Ve třídě se bavíš skoro s každým a vyhledáváš s nimi kontakt? 

A. Většinou ne, raději se bavím se svými dobrými kamarády. 1b. 

B. Přesně tak, bavím se nejraději s téměř celou třídou, je větší sranda. 2b. 

 

5. Ideální dovolená v létě po karanténě? 

A. Doufám, že budeme moct jet alespoň někam po Česku s kamarády, jinak se 

unudím k smrti. 2b. 

B. Je mi to jedno, ale hlavně ne na čundr! 1b. 

  

6. Ideální plán na páteční večer? 

A. Večírek, večer u ohně...zkrátka večer ve společnosti. 3b. 

B. Čtení dobré knihy, nebo sledování filmu. 1b. 

C. Návštěva jednoho nebo dvou dobrých přátel. 2b.  

 

7.  Co považuješ za svou největší charakterovou chybu? 

A. Každá maličkost mě znervózní. 1b. 

B. Jsem poměrně přelétavý/á a u ničeho dlouho nevydržím. 2b. 

C. Musí být po mém. 3b. 
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8. Když jdeš s kamarádem/kou ven, kam bys nejraději šel? 

A. Do centra Prahy, projdeme se a všechno to zakončíme Palládkem. 3b. 

B. Někam do kavárny, která je co nejblíže. 1b. 

C. Do CČM, klasika, která nikoho neomrzí. 2b.  

 

9. Ideální zakončení školního roku? 

A. Zmrzlina zadarmo ve Světozoru, pak si budeme chvíli povídat a pojedu domů.2b. 

B. Rozloučím se před školou a pojedu domů. 1b. 

C. Běžíme rychle do Světozoru, potom na čaj do bagetérie Boulevard a zakončíme 

to přespávačkou u někoho. 3b. 

 

10. Celý den v létě prší. Co budeš dělat? 

A. Přečtu si novou knížku a budu se dívat na seriály. 1b. 

B. Ach jo, měl/a jsem už plán s kamarády, alespoň si zavoláme. 3b. 

C. Co mě napadne, třeba se vyjasní. 2b.  

Sečti si body.  

 

10b.-16b. 

Jsi introvert. Trávíš raději čas sám/a a naplňuje tě to. Když jdeš na party, nikdy se 

nedržíš kruhu s největším počtem lidí. Léto si představuješ hlavně s rodinou někde na 

chatě s knížkou nebo filmy. I když nevyhledáváš velkou společnost, máš ale opravdu 

dobré kamarády. 

17b.-19b. 

Tvoje osobnostní založení není jednoznačné. Velmi záleží na tvém momentálním 

rozpoložení, zda dáš průchod svým extrovertním či introvertním charakteristikám. V 

situacích s lidmi, kterým můžeš důvěřovat, se dokážeš otevřít a stát se duší společnosti, 

ale o pozornost cizích lidí nijak zvlášť nestojíš. 

20b.-26b. 

Jsi extrovert. Baví tě být ve společnosti, doplňuje ti energii. Na party jsi leader a miluješ 

pozornost. Léto si představuješ s lidmi. Trest by byla pro tebe opuštěná chata. Kolem 

sebe máš plno kamarádu a dohromady tvoříte skvělou partu.  

 

M. Piňosová, A. Kupková, 4.B 
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Doplňovačka 
  

 

                
    

               

  

                 

  

                 
   

                      
 

                    
  

                
  

 

 

 

1.) __________, měř jednou řež. 
2.) ______, který štěká, nekouše.  
3.) Boží mlýny melou pomalu, ale ________ 
4.) Dočkej _______ jako husa klasu. 
5.) Co je _________, to je s čertem. 
6.) Jablko _________ daleko od stromu. 
7.) Hlad je nejlepší ___________. 

 

 

K. Pastrnková, K. Škvarová, 4.B 
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