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Úvodní slovo
Vážení milí čtenáři,
vítejte u speciálního čísla školního časopisu Detašák, který si pro Vás
připravila třída Kvarta B společně se stálým týmem školního časopisu.
Časopis vznikal v rámci hodin Mediální výchovy pod dohledem paní
profesorky Krátké.
Díky tomuto číslu můžete zjistit, čemu se věnuje naše třída. Pokud vás
zajímá vážnější tématika, nenechte si ujít pohled na americké
prezidentské volby. Případně se můžete seznámit s tím, jak vnímali
dobu koronavirovou naši spolužáci.

Chcete-li si odpočinout, vyzkoušejte některý z našich receptů, přečtěte
si recenze na filmy a knížky a zkuste si vyluštit zábavnou křížovku.
Možná se začtete do zajímavých nej. Pokud vás baví sport, jistě
oceníte článek o legendě fotbalu Diegu Maradonovi. Rozhodně byste
si neměli nechat ujít zajímavý rozhovor s mladým Kanaďanem. Neměl
by vám ujít ani „návod“, jak správně fotografovat.
Milí čtenáři, příjemné čtení
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Výročí úmrtí Johna Lennona
John Lennon zemřel 8. prosince 1980 ve věku 40 let, což znamená, že letos
uplynulo již 40 let od jeho smrti.

John Lennon se narodil v roce 1940 v Liverpoolu v Anglii, kde vyrůstal u
svého strýce a tety. Svého otce totiž prakticky neznal a jeho matka bydlela se
svým druhým manželem a dětmi (bohužel ji ale v roce 1958 srazilo auto a
zemřela).
Chodil na střední školu Quarry Bank, ze které byl vyloučen, protože
nezvládl složit závěrečné zkoušky. Díky své tetě byl ale přijat na uměleckou
školu Liverpool College of Art.
V roce 1956 založil svou první kapelu, ve které hrál na kytaru, zpíval a byl
jejím frontmanem. Skupina se jmenovala The Quarrymen.
Od roku 1962 měla tato kapela již své typické složení, tedy Lennona,
McCartneyho, Harrisona a Starra, a přejmenovala se na The Beatles.
V této době si John vzal svou první manželku Cynthiu Lennonovou a v roce
1963 měli syna Juliana Lennona.

Kapela byla velmi úspěšná, mluvilo se o tzv. Beatlemanii, a turné po
Americe jim vyneslo spoustu úspěchů. V této době byla vydána Johnova
kniha s názvem In His Own Writing, která obsahuje různé skicy a básničky.
I přesto, že byla vyprodána přes noc, nikdo ji mo nechválil, protože krátké
hraní se slovy nemělo žádnou pointu a nebylo na velmi vysoké úrovni.

Lennon byl unavený ze vší té slávy a křičících fanynek a jejich album Help!
bylo jeho voláním o pomoc. Zřejmě i díky tomu propadl drogám, kterým
později podlehla i celá kapela.

Eva Chlebková, Marta Pražáková

V jednom interview prohlásil: „The Beatles jsou populárnější než Ježíš.“.
Tato poznámka rozpoutala vlnu odporu a některé rozhlasové stanice odmítaly
pouštět The Beatles. Byl donucen se za svůj výrok omluvit.
Znudění a unavení ze všech koncertů John a George Harrison se chystali
kapelu opustit, ale nakonec byli zbytkem kapely přemluveni a zůstali.
The Beatles přešli na psychedelický rock a po vydání alba Sgt. Pepper's
Lonely Hearts Club Band je zaujal guru Mahariši Maheš Jógi. Chodili k němu
na semináře o meditaci. Během jednoho z nich se dozvěděli, že jejich dobrý
přítel a manažer skupiny Epstein se předávkoval LSD a zemřel. Naprosto
rozhozená a částečně rozeštvaná kapela se vydala načerpat energii a inspiraci
do Indie.

Johnovo manželství se v té době rozpadlo a on našel zalíbení v avantgardní
umělkyni Yoko Ono. Začal ji vodit na nahrávání písní a tím porušil pravidlo, že
kapela nahrává osamotě.

Založil si tedy druhou kapelu, společně s Yoko Ono, s názvem Plastic Ono
Band, se kterou vydávali různá experimentální alba.

Nahrávání posledních dvou alb The Beatles připomínalo spíše nahrávání čtyř
samostatných hudebníků, jejichž písně byly vydány v jednom albu, než
nahrávání hudební skupiny. V důsledku všech těchto událostí se roku 1970
kapela rozpadla.

Eva Chlebková, Marta Pražáková

John a jeho manželka Yoko, pod velkým vlivem primární terapie doktora
Arthura Janova, která je založena na objasňování traumatů z dětství, vkládají
všechny své starosti do písní, které skládají. V písni Mother se John vyrovnává
se svým dětstvím, v God zpívá o konci The Beatles a v Working Glass Hero
vyjadřuje svůj politický názor. Vydal známé album Imagine se stejnojmennou
písní, která nabádá k životu v míru a harmonii.

Ačkoliv za toto album schytal spoustu kritiky, je to jeho nejvíce poslouchané
sólové album. S Yoko Ono se usazují v USA, kde se věnují spíše umění, politice
a alkoholu než hudbě.
Roku 1975 se mu narodil syn Sean Lennon, i přesto však nepřestal užívat
hašiš a marihuanu.

John ho chtěl uchránit od vlezlých fotografů a novinářů, proto se celá rodina
prakticky úplně stáhla z veřejného života. Než zemřel, stihl v roce 1980 vydat
album Double Fantasy.

V jeho osudný den objížděli s Yoko Ono různé pracovní schůzky. V pět hodin
přijeli k nahrávacímu studiu, před kterým stálo hejno fanoušků. Mezi nimi byl
i Mark Chapman, který požádal Lennona o podpis na obal od alba Double
Fantasy. John se mu podepsal se slovy: “Je to vše, co ode mě chcete?”, Mark
souhlasně přikývnul. Tento moment byl fotograficky zachycen jiným
fanouškem a tato fotografie brzy obletěla celý svět.

Eva Chlebková, Marta Pražáková

Zhruba ve 22:45 přijeli k jejich bydlení. Mark Chapman na ně již schovaný
čekal. Yoko vstoupila na recepci jako první. Jakmile John prošel kolem
skrytého Chapmana, byl zastřelen dvěma rány do zad a dalšími dvěma do
ramene. Postřelený Lennon vstoupil na recepci a upadl se slovy: “Postřelili
mě.”. Vrátný sebral Chapmanovi zbraň a zavolal policii.
Zajímavé je, že Chapman se vůbec nesnažil utéct, naopak si svlékl kabát,
aby ukázal, že neskrývá žádnou další zbraň, sedl si na obrubník a čekal na
příjezd policie. Při čekání na něj vrátný křikl: “Víš, čeho ses právě dopustil?” a
on odpověděl: “Jo, právě jsem zastřelil Johna Lennona.”.

Lennon byl prohlášen za mrtvého hned po přijetí do nemocnice. Mark
Chapman byl odsouzen k doživotním trestu. Motiv vraždy sám u soudu uvedl:
“Poslouchal jsem John Lennon/Plastic Ono Band a naštval jsem se na něho,
protože v ní říkal, že nevěří v boha… a že nevěří v Beatles. Měl jsem chuť
zařvat: kdo si, sakra, myslí, že je?”. Soudním psychologem byl prohlášen za
emočně nestabilního.
Někteří tento den nazývají dnem, kdy zemřela hudba nebo dnem D a my
všichni se jistě shodneme, že je to velice zásadní moment v historii hudby.

Eva Chlebková, Marta Pražáková

Rozhovor s občanem Kanady
Zdravé recepty
Zdravé
recepty

Rozhodly jsme se udělat rozhovor s
Tylerem z Kanady, tedy jak oni rádi
říkají, z toho Pravého Severu. Tyler
má rád pečení, zeměpis a učení se
českého jazyka a je z provincie
Ontario.
Položili jsme mu následující otázky:
Proč se učíš česky a kde se tento nápad zrodil?
„Jednou jsem si v sedmé třídě prohlížel mapu a narazil jsem na velmi zvláštní
nápis. Stálo tam “Czech Republic“. Tak jsem se rozhodl si o této maličké zemi
zjistit pár informací. Byl jsem ohromen krásou Prahy. Rozhodl jsem se zjistit si
více o obyvatelích, kultuře a čekém jazyce. Byl jsem tím naprosto fascinován,
a tak se učím česky, abych této skvělé zemi mohl lépe porozumět!“
Chtěl bys někdy navštívit Českou republiku?

„Ano, to bych rozhodně chtěl! Kdybych si mohl vybrat, strávil bych týden
nebo dva v Praze nebo Českém Krumlově.“

Znáš nějaké české jídlo? Pokud ano, už jsi nějaké vyzkoušel?

„Znám takové ty klasiky, jako třeba bublanina, kremrole a podobné.
Bublaninu jsem jednou pekl i svému kamarádovi k narozeninám a všichni mi ji
vychvalovali.“
Říkal jsi, že rád pečeš, jak často a co pečeš?
„Obvykle peču dvakrát týdně a je spoustu věcí, které mám rád. Moje
nejoblíbenější jsou asi red velvet skořicové rolky, madlenky a roláda.“
Pekl jsi něco na Vánoce?
„Ano, pekl jsem čokoládové sušenky ve tvaru hrníčků, perníčky a světlé
brownies s M&M.“

Kristýna Dotlačilová, Martina Mlynářová

Jak slavíte Vánoce?
„My doma obvykle slavíme Vánoce docela normlálně, to znamená, že si
vyzdobíme dům, 24. 12. máme vánoční večeři (krocan, bramborová kaše,
omáčka a zelenina) a po večeři dáme své dárky pod stromeček. Jedna z
nejoblíbenějších tradic, která se provozuje hlavně v Ottawě, je bruslení na
Rideau Canal, to je vodní kanál spojující města Ottawa a Kingston.“
Byl jsi někdy také bruslit takto na Vánoce?
„Upřímně, a také se za to stydím, já neumím bruslit, ale znám mnoho rodin,
které jezdí bruslit každý rok.“
V ČR otevíráme dárky 24. 12. a co vy?
„V Kanadě se běžně otevírají dárky až 25. 12.. Je tu ale i zvykem otevřít si
jeden dárek po vánoční večeři a ostatní až další den ráno. Naše rodina otevírá
všechny až ráno.“

Máte v Kanadě nějaký zvláštní den, který oslavujete?
„Ano, 1. 7. oslavujeme den, kdy Kanada získala nezávislost, běžně známý jako
“Canada day“. Slaví se po celé zemi, lidé si malují na obličeje národními
barvami, menší spolky pořádají veletrhy a odpalují se ohňostroje. Pro Kanadu
je to velký den.“
Jak tento den slavíš ty?
„Já mám pomalovaný obličej a jsem na komunitních trzích, na zahradě máme
ohňostroj a občas s rodinou navštívíme budovu Parlamentu v Ottawě, kde jsou
velké oslavy.“

Kristýna Dotlačilová, Martina Mlynářová

Jak se u vás slaví Velikonoce?
„Večer před Velikonoci “Vánoční Zajda“ po domě a zahradě schová vajíčka a
sladkosti. Děti je ráno hledají a sbírají. Věřící lidé mívají slavnostní večeře,
kdy hlavním chodem je velký krocan.“
Kanada je velmi dobrá v hokeji. Znáš ještě nějaký “kanadský“ sport,
který ti přijde zajímavý nebo třeba i zvláštní?
„Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, naším národním sportem není hokej,
ale lakros. Lakros jsem ani nikdy nehrál, ale je docela podobný hokeji. Další,
opravdu divný “sport“, jsou závody ve vaně. To jsou závody, kdy lidé mění
staré vany v lodě a závodí na dráze dlouhé 58 km. Tato tradice se koná v
Britské Kolumbii a Nanaimu, jednou ročně, vždy poslední víkend v červenci.
Nikdy jsem se jich neúčastnil, protože jsem z Ontaria.“

Potkal jsi někdy polárního medvěda?
„Ne, jak jsem řekl, žiji v Ontáriu. Ale například v Churchill mají vězení pro
polární medvědy. Mají tam zákon, že medvědi nesmí krást lidem jídlo. Pokud
pravidlo poruší, je na ně přivolána policie, medvědi jsou odvezeni a
přelokalizováni.“
Je ještě něco co bys nám chtěl povědět?
„Pokud budete mít tu možnost, navštivte náš Pravý Sever!“
Tylerovi za tento rozhovor velice děkujeme. Dozvěděli jsme se něco jak o něm,
tak i o krásné Kanadě.

Kristýna Dotlačilová, Martina Mlynářová

Zajímavosti z přírody
Jaký prales v České republice má největší rozlohu?
Boubínský prales je národní přírodní rezervace, která se nachází na
území CHKO Šumava na jihovýchodním úpatí hory Boubín. Ročně ho navštíví
asi 100 tisíc turistů, z toho 30 % tvoří cizinci.
Jeho jádro je rezervací již od roku 1858, což ho činí druhým nejstarším
pralesem v Čechách. Největší zásluhy na jeho zřízení měl knížecí lesmistr Josef
John. Jeho původní rozloha v roce 1858 činila 143,7 ha, ta se však během let
změnila.

Se svou rozlohou 685,87 ha je největším původním pralesem střední Evropy.
Některé stromy jsou zde staré až 400 let. Porost zde tvoří hlavně jedle, buky a
smrky, které jsou nejzachovalejším zbytkem původních šumavských lesů.
Můžete tu vidět různé růstové zajímavosti stromů např. chůdové kořeny
(mohutné kořenové systémy rostoucí nad zemí), vznikají tak, že mladý strom
využije starý strom pro svůj růst. Největší boubínský smrk padl při silném větru
v roce 1970, měl výšku 57,2 m a ve výšce 1,3 m od země obvod 508 cm a byl
starý 450 let. Tomuto stromu se říkalo Král smrků.
Jádro pralesa je turistům nepřístupné a
oddělené dřevěným plotem. Kolem něj vede
naučná turistická stezka, na které se
například dozvíte, jaké ryby plavou
v Boubínském jezírku nebo něco víc o
ohrožených zvířatech, která pobíhají a
poletují na území pralesa. Stezka měří 3,8
km. Výchozím místem pro ni je Boubínské
jezírko. Toto jezírko zbudovali v roce 1836
za účelem plavení dřeva. Jeho rozloha činí
0,37 ha a největší hloubka dosahuje 4 m.
Dříve také fungovalo jako vodní nádrž.

Kristýna Páralová, Pavla Ježdíková

Žije zde 311 druhů bezobratlých, 6 druhů z toho spadá do sekce zvláště
chráněných a dalších 24 do Červených seznamů ohrožených druhů České
republiky. Asi nejnápadnějšími jsou ptáci. Žijí zde třeba strakatý strakapoud
bělohřbetý a velký puštík bělavý. Před zásahy člověka zde žily i větší šelmy
jako například medvědi, vlci a rysi, když teď chybí, tak se zde někteří
býložravci přemnožují a ohrožují stromy.
Na kopci Boubín se tyčí rozhledna
Boubín. Je vysoká 21 m, díky tomu drží
rekord nejvyšší dřevěné rozhledny ČR,
dostavili ji v roce 2005. Předtím zde do
70. let 20. století stála vojenská
pozorovatelna. Toto místo navštívil
v roce 1867 pražský arcibiskup, proto
vedle rozhledny najdete malý
kamennýobelisk s nápisem „Kardinal
Fürst von Schwarzenberg, 3. 8. 1867“.

Jak včely vyrábějí med?
Co je to med? "Med je příjemná potravina, která vyjasňuje mysl a prodlužuje
život." Takový názor měl na lidový lék starořecký lékař Asclepiades. Alan
Alexander Milne, autor Medvídka Pú, zhodnotil tuto sladkou pochoutku se
slovy: „Jestli je všechno medem a jestli jsem tím, co jím, musím být vytvořený
z medu… A život je velice sladký!"
Přemýšleli jste někdy nad tím, jak med vzniká? Ve školce jsme si mysleli, že
med nosí včeličky do úlu. Byla to však mylná představa. Jeho výroba je
mnohem složitější.
Starší včely zvané létavky sbírají šťávy rostlinného
původu z květin – nektar, nebo ze stromů – medovici.
Během letu shromažďují nektar či medovici
v medném váčku, který je umístěný na konci jícnu a
oddělen od žaludku chlopní, aby nedošlo
k natrávení. Včela v něm unese až 80 mg šťáv.
K naplnění medného váčku o velikosti špendlíkové
hlavičky musí létavka navštívit asi 1000 květů. Během
letu konzumuje část sbírané potravy, aby měla
dostatek energie. Létavka také sbírá pyl, který slouží
jako zásoba potravy, ale hlavně v létě, kdy včely krmí
larvy.

Kristýna Páralová, Pavla Ježdíková

Létavka poté předá sladké kapky pomocí sosáku mladším včelám v úlu- tzv.
dělnicím. Ty sladinu několikrát spolknou a vyvrhnou. Každá včela tím přidá
enzymy a aminokyseliny ze svých žláz. Díky tomu dochází k odpařování vody a
štěpení na jednoduché cukry. Po dostatečném zahuštění (asi 30 % vody) je
"med" uložen do šestihranné včelí buňky. Z nezralého medu se dále odpařuje
voda. Tento proces urychlují dělnice intenzivním máváním křídel, což vytvoří
vzdušné proudění. V plástvi med postupně zraje a získává konzistenci, kterou
známe, tento proces trvá několik dnů. Když med dosáhne vlhkosti kolem 17 %,
je v buňkách zavíčkován.
Takto uložený a zakonzervovaný med slouží
včelkám jako zdroj potravy, zejména
v zimním období. Včelař odebere včelám 2070 kg, proto se před zimou včely dokrmují
cukerným roztokem.
Jedna včela nasbírá za celý svůj život asi 9
gramů medu. K nasbírání 0,5 kg medu
pracuje 556 včel celý svůj život, nalétá více
jak 57 000 km a navštíví přibližně dva miliony
květin. Myslíte si, že to jsou hodně vysoká
čísla na tak malé tvorečky?

Měli bychom si včel a jejich pilnosti vážit. Med má léčivé účinky a velmi široké
využití – například v kosmetice.
V Česku se chovem včel zabývá přes 54 000 včelařů, kteří se starají o 575 000
včelstev. Česká republika tak patří mezi státy s nejvyšší organizovaností
chovatelů včel na světě. 98 % včelařů sdružuje Český svaz včelařů, jehož
úkolem je zvyšování odbornosti členů a zajištění podpory a výzkumu včelařství
jako oboru nezbytného pro udržení dobrého zdravotního stavu včelstev.

Kvůli chemickým postřikům, klimatickým změnám včetně znečištěného
ovzduší, včelímu moru a nemoci varroáze ubývá včel. Tento rok je pro včely
katastrofální, jelikož probíhají extrémní klimatické změny. Rostliny mají
posunutou dobu kvetení, a když příliš prší, květy se neotevřou. Kvůli tomu
včely hladoví.

Když si příště osladíte čaj medem, vzpomeňte si na to, že jste právě snědli
celoživotní práci jedné včely, a jak jsou včely pro nás důležité. Včely by se bez
nás obešly, ale my bez nich ne.

Kristýna Páralová, Pavla Ježdíková

Doba koronavirová
Jak doba koronavirová působí na lidskou psychiku?
Stalo se něco, co si snad nikdo nedokázal ani představit. S příchodem doby
koronavirové se toho hodně změnilo a asi by se tato doba dala charakterizovat
jako velice nepříjemná, náročná a pro mnohé až zdrcující, ale má i nějaké
přínosy, jeden z hlavních je uvědomění si, že to, že nás nic neomezuje, můžeme
libovolně cestovat, vycházet a scházet se, není vůbec samozřejmé a že bychom
to jako samozřejmost neměli brát, naopak bychom měli být vděční za každou
maličkost, za to, že jsme zdraví, s rodinou a přáteli.

Tato doba je pro všechny velmi těžká, pro někoho více, pro někoho méně,
nejnáročnější, jak psychicky, tak i fyzicky, je to asi pro ty, kdo onemocní,
onemocní jim někdo blízký nebo pro pracovníky zdravotnických zařízení. Ale
tak či onak, toto období nepůsobí kladně na psychiku snad nikoho z nás, a tak
bychom se měli snažit si tuto dobu co nejvíce zpříjemnit, snažit se nepodléhat
depresím, zajímat se i o jiné věci a aktivity, které nás naplňují a tím
regenerujeme.

Jak konkrétně se tato doba na lidské psychice podepsala?
Zásadní změnou je to, že jsme přišli o většinu jistot, věci, které pro nás byly
samozřejmé a celkově ta úplně nová situace. Nevědomí dalšího průběhu a
následného skončení epidemie v nás vzbuzovalo nebo i vzbuzuje pocit velké
nejistoty. V každém z nás vznikl určitý chaos. Naši předkové žili ve válkách,
nemocech a byli zvyklí s nejistotou žít, v době nejistot se upínali k víře, že to
dobře dopadne. My bychom něco takového možná také potřebovali, nějaký
pevný bod v sobě, o který bychom se mohli opřít. Místo toho jsme začali hledat
informace, které spíše vnitřní klid bourají než aby ho budovali, naopak vnitřní
klid podporuje to, když víme, co se děje a co můžeme dělat.
(Informace pro tuto pasáž článku jsem čerpala z tohoto zdroje:
https://plus.rozhlas.cz/pandemie-nam-vzala-statusy-a-ukazala-ze-nejvetsihodnotou-jsou-vztahy-veri-8341644#volume, konkrétně ze zde uvedeného
podcastu s hostem psychoterapeutkou Norou Vláškovou na téma Jak se
pandemie koronaviru podepsala na naší psychice?, v textu jsou uvedeny jen
nejzákladnější informace, ale celý podcast mi přišel velmi zajímavý, takže si ho
můžete poslechnout na tomto zdroji.)

Kristýna Duffková

Mezinárodní studie COH-FIT
Jak je od začátku epidemie ovlivněna duševní i tělesná pohoda více než 100 tisíc
lidí zjišťuje studie s názvem "The Collaborative Outcomes study on Health and
Functioning during Infection Times (COH-FIT)", do které se zapojilo více než
200 vědců a výzkumníků z více než 35 zemí. Jde o rozsáhlý mezinárodní
průzkumný projekt pro celou populaci v zemích postižených pandemií
koronaviru (COVID-19). Projekt byl schválen několika národními a
mezinárodními odbornými organizacemi. Průzkumový dotazník může vyplnit
skoro každý - dospělí, adolescenti i děti ve věkovém rozmezí 6 až 13 let. Nyní se
zapojilo již přes 115 tisíc účastníků a 150 zemí ze 6 kontinentů. Dotazník je
jednoduchý, anonymní, v několika jazycích včetně českého, zabere okolo 30 až
35 minut, takže se v případě zájmu můžete také zúčastnit. Zde jsou stránky, kde
průzkum probíhá: https://www.coh-fit.com/?lang=cs

Zásady pro lepší organizaci a trávení času v této době a také pro lepší
psychiku:
● Řád
Naplánujte si, co budete druhý den dělat, čemu se budete věnovat. Měli
byste se ukládat ke spánku a vstávat pravidelně v přibližně stejnou dobu.

● Pobyt na čerstvém vzduchu
Vyražte někam do přírody, na výlet, do lesa, někam, kde je malá
koncentrace lidí. Pobytem venku načerpáte sílu a energii a také přijdete
na jiné myšlenky.

● Pohyb
Nezapomínejte také na pohyb nebo cvičení. Prospějete tak svému tělu, ale
také psychice, což je v této době důležité.

Kristýna Duffková

●

Pozitivní myšlení
Ze všech směrů nyní přicházejí různé negativní a náročné zprávy ohledně
koronaviru a ty můžou zahlcovat naši mysl. Zkuste se odreagovat,
nezaměřovat se pouze na dění okolo koronaviru a věnovat se i jiným
činnostem s úplně jiným tématem.

● Plány na papíře
Napište si na papír váš plán, který chcete podniknout daný den nebo vše,
co musíte stihnout. Na kus papíru si také vždy můžete napsat nějakou
otázku, nad ní se zamyslet a odpovědět. Když to budete mít v psané
podobě, lépe si pak uvědomíte svou odpověď a pak lépe vyvodíte
výsledek. Můžete se ptát například: Trávím svůj čas, tím, čím bych chtěl/a
nebo nikoliv?, Věnuji se dostatečně své rodině a přátelům?, Co bych
chtěl/a za tento měsíc stihnout?, Jaké záliby chci nadále vykonávat?,
Prokrastinuji?, ...
● Odkládané činnosti
Můžete se pustit do různých činností, které dlouho odkládáte a na které v
běžném roce nezbývá čas. Můžete se vrhnout do úklidu, uspořádání a
zorganizování věcí nebo do něčeho, co se chcete již dlouho naučit.

Kristýna Duffková

Divoký život Diega Maradony
Dne 30. října roku 1960 se narodil talentovaný kluk, o kterém v té době
nikdo nevěděl, že jednoho dne bude fotbalová legenda. Narodil se do chudé
rodiny ve Villa Fiorito, což je jedno z nejchudších předměstí argentinské
metropole Buenos Aires. Narodil se jako paté dítě z osmi svého otce Diega a
matky Dalmy. Už od dětství byl ve fotbalovém celku přezdívaný ,,Zlatý
chlapec,,. Fotbal začal hrát v devíti letech v týmu Cebollitas, přípravce celku
Argentinos Juniors.
K profesionálnímu fotbalu se dostal už v šestnácti letech, kdy nastoupil za
Argentinos Juniors.
Později se dostal do argentinské reprezentace a stal se tak nejmladším
hráčem, který kdy hrál za argentinský tým. V roce 1978, kdy se konalo
mistrovství světa, se bohužel nedostal do nominace národního mužstva.
Na Juniorské mistrovství světa byl Diego Maradona nominován v roce 1979,
Argentina získala titul a Maradona byl oceněn jako nejlepšího hráč turnaje a
stal se také sportovcem roku Jižní Ameriky. V roce 1981 přestoupil do
nejlepšího argentinského klubu Boca Juniors.
V roce 1982 na mistrovství světa ve Španělsku
měl být Maradona největším trumfem Argentiny, ale
zástupy svých fanoušku zklamal, když dal pouhé dva
góly a v nejdůležitějších zápasech se neprosadil.
Argentina vypadla v druhém kole, ale Diego přece
jen svou účastí něco získal, podepsal kontrakt s
katalánským klubem FC Barcelona, kam přestoupil
za 3,4 milionu eur.
V Barceloně argentinský talent díky svým zraněním a žloutence mnoho
zápasu neodehrál. Za dvě fotbalové sezony odehrál v lize pouhých 36 zápasů a
klubové vedení chtělo Diega Maradonu prodat do Neapole a později na tom
slušně vydělalo, protože cena hráče byla 6,7 milionu eur, neboli dvojnásobek
staré ceny.

Teodor Nápravník, Zdislav Svoboda

V Neapoli prožil Diego Maradona nejlepší časy své fotbalové kariéry.
Odehrál tam krásných sedm sezón. Světlemodrému celku se v roce 1987 a 1990
podařilo vyhrát italskou nejvyšší soutěž, pod což se tučným písmem podepsal
Právě Diego. Pro Neapol to byly první dva tituly v jejich historii, a tak Diego
dostal od neapolských fanoušků přívlastek božský a nesmazatelně se dostal do
všech Neapolských kronik. V ročníku 1988/89 Neapol dokonce získala pohár
UEFA.
Největší událost Maradonovy kariéry nastala v roce 1986 na mistrovství
světa v Mexiku, kde díky Maradonovi Argentina oslavila celkové vítězství, bez
něho by to však dokázala stěží. Diego dal pět gólů a na dalších pět nahrál, stal
se tak nejlepším hráče turnaje. Jeho výjimečnost velmi reflektuje také to, že na
tomto mistrovství vstřelil v jednom zápase dva dost možná nejikoničtější góly
v historii fotbalu.
Musíme však také zmínit jeho stinnou stránku. Maradona, v souvislosti
s nesmírnou popularitou, obrovským tlakem a bohužel i prostředím jihu Itálie
s velkým vlivem mafie podlehl světu drog se všemi negativními důsledky a
některými lidmi je tak zatracován. My bychom se však přesto přidali k řadám
jeho obdivovatelů pro jeho nesmírné nadání a fotbalovou výjimečnost. Rovněž
jeho příběh, který dodnes inspiruje miliony lidí po celém světě, může mnohým
poskytnout naději.

Teodor Nápravník, Zdislav Svoboda

Poselství vzdáleným civilizacím

První zpráva – Pioneer 10
Píše se rok 1972, zbývají tři
týdny do vypuštění prvního
tělesa Pioneer 10 mimo Sluneční
soustavu – jedinečná možnost pro
snahu kontaktovat mimozemské
civilizace. Pro vedení projektu
byl osloven legendární
astrofyzik Carl Sagan. Sagan
žádá o pomoc Franka Drakea,
autora známé rovnice určující
teoretický počet civilizací
Saganova tehdejší žena Linda Salzmanová Saganová vytvořila několik návrhů.
Vyhrálo nakonecschéma zobrazující polohu naší planety, živočišný druh, který
sondy vytvořil, a jeden univerzální fyzikální symbol.

Schéma je vyryté na pozlacené hliníkové destičce o rozměrech 152 × 229
milimetrů, která je připevněná na nosníku parabolické antény. Údaje byly
vyleptány do hloubky 0,4 mm a podle odhadu autorů vydrží let do vzdálenosti
nejméně 32 světelných let. S největší pravděpodobností ještě mnohem dále. V
horní části vlevo je schematicky znázorněn atom vodíku. Vlevo uprostřed je
radiální obrazec. Čáry na něm představují směr od Slunce ke středu Galaxie a
směry od Slunce ke 14 pulsarům, tedy hvězdám vysílajícím pravidelné
rádiové signály. Hvězdy jsou okódované tak, aby bylo jasné, že binární čísla
vyznačují, jak často tyto hvězdy &quot;vysílají&quot;. Tato doba se v případě
pulsarů postupně mění, takže už nebudou platná. Ale právě to dává případným
inteligentním nálezcům možnost zjistit, kdy byla zhruba sonda vypuštěna. Stačí
porovnat periodicitu pulzarů v době nálezu se záznamem na destičce. Ve
spodní části plakety je vyobrazení naší soustavy s jednotlivými planetami.
Nahý muž mává, což je mírumilovné gesto a také tím ukazuje, jakým
způsobem se ohýbají naše končetiny a že máme palec postavený oproti
ostatním prstům. Původně Sagan chtěl, aby se lidé drželi za ruce. Uvědomil si
ale, že by pak mohli být vnímáni jako jedna bytost namísto dvou.

Dalimil Král, Jakub Páral

Jakožto naše první Poselství vzdáleným civilizacím meziplanetární zpráva,
která navíc vznikla pod časovým tlakem, nebyl výsledek vůbec špatný.

Výsledná zpráva, vytesaná na zlaté plaketě, zní: „Autoři žijí v místě
určeném nejbližšími pulsary, jejich planetární systém se skládá z devíti planet
a vzdálenosti mezi nimi jsou různé. Sonda byla vytvořena na třetí planetě,
bytosti mají dvě pohlaví, jejich velikost je podobná jako velikost sondy. K
radiové komunikaci nabízíme vlnovou délku 21 centimetrů.“ Momentálně tato
zpráva směřuje ke hvězdě Ross 248 v souhvězdí Andromedy, kam dorazí za
cca 862 000 let.

Zlatá deska Voyageru 1
Píše se rok 1975 a sonda Voyager 1 byla právě vyslána do vesmíru. Tato
sonda přepravuje zlatou desku, která má sloužit jako vzkaz vzdáleným
civilizacím. Je oproti předchozím vzkazům vybavená také 31 zvukovými
nahrávkami, které si lze poslechnout při otáčení 16⅔ otáček za minutu. Mezi
těmito nahrávkami jsou pozdravy v 55 různých jazycích, mezi kterými je také
čeština. Dále tu jsou zvuky přírody i nahrávky lidmi vytvořených přístrojů a
klasická, domorodá i moderní hudba.

Na této desce je ukryto také 117 různých fotek ukazujících vše ohledně
každodenního života na Zemi, naší poloze ve vesmíru, základních poznatků
vědy a mnoha dalšího.

Dalimil Král, Jakub Páral

.

Součástí pouzdra, do kterého je
tato deska uložena je americká vlajka
a vzorek radioaktivního uranu 238,
který by měl případným nálezcům
usnadnit určení věku sondy.
Deska letí na sondě Voyager 1 směrem k hvězdě AC+79 3888 v souhvězdí
Žirafy, kolem které proletí za 40 tisíc let.

Tato deska je posledním hmotným vzkazem vyslaným do vesmíru a to
proto, že takto malé vzkazy je téměř nemožné objevit, a tak jsou tyto vzkazy
poměrně k ničemu.

Dalimil Král, Jakub Páral

Sedm divů podmořského světa
1. Palau
Palau je ostrovní prezidentská republika ležící v Tichém oceánu. Díky
jasnému a čirému moři lze vidět až do šedesáti jedna metrové hloubky.
Korály jsou různobarevné a svým tvarem připomínají různé květiny.
Ostrov je také známý svými mořskými jezery. Má jich celkem kolem 80 a
každá z těchto lagun ukrývá překrásný živý svět, který se nenachází
jinde na světě.

2. Belizský bariérový útes
Korálový útes nacházející se při pobřeží státu Belize (Střední Amerika).
Je téměř 300 km dlouhý. Je součástí 2. největšího korálového útesu na
svět. Útes je domovem stovek druhů živočichů. Pro svou unikátnost byla
část útesu v roce 1996 zařazena na seznam světového dědictví UNESCO.

3. Velký bariérový útes
Nebo také Velká útesová bariéra je největší korálový útes světa. Táhne se
podél severovýchodního pobřeží Austrálie. Korálový útes je dlouhý přes 2000
km a má přibližně 600 ostrovů

Eliška Cerhová, Barbora Fafejtová

Od roku 1981 je celý útes pod ochranou UNESCO. Útes je vážně ohrožen
důsledky environmentálních změn, zejména tzv. bělení korálů a
přemnožení hvězdice trnité.

4. Hlubokomořské průduchy
Též hlubokomořské kuřáky jsou praskliny na mořském dně, které chrlí
nejen zahřátou vodu o teplotě přesahující 400 °C, ale i spoustu
chemických látek, s prvky jako je např. síra nebo železo. Průchody jsou
obývané zvláštními skupinami organismů, jejichž existence je založena
na chemotrofních* bakteriích. Průduchy představují nádhernou
podívanou a jsou důkazem krásy přírody.

5. Galapágy
Jednou z největších perel Ekvádoru je souostroví Galapágy. Galapágy
jsou jak svou flórou, tak i faunou, unikátním místem. Nacházejí se po
obou stranách rovníku. Souostroví má rozlohu 7 844 km2 a tvoří jednu z
ekvádorských provincií. V roce 1978 byly Galapágy zapsány na Seznam
světového dědictví UNESCO.

Eliška Cerhová, Barbora Fafejtová

6. Bajkal
Jezero v jižní části východní Sibiře (Rusko). Jedná se o nejhlubší a
nejstarší jezero na světě. Jeho stáří se odhaduje na 25-30 miliónů let a
maximální hloubka je 1,642 km.
Bajkal je také druhé největší jezero v Rusku (největší je Kaspické moře).
V jezeře žije 1 200 druhů živočichů, z nichž tři čtvrtiny tvoří endemity
(vyskytují se pouze zde). V Bajkalu je také soustředěna pětina světových
zásob povrchové sladké vody.

7. Rudé moře
Rudé moře je vnitřní moře Indického oceánu mezi Arabským
poloostrovem a Afrikou. Rozprostírá se na ploše 438 000 km2 a jeho
maximální hloubka činí 2211 metrů. Kromě útesů se zde nachází oblasti s
podmořskými pastvinami mořských trav. Vody Rudého moře jsou
domovem pro mnoho vzácných druhů ryb.

*chemotrofní organismy – získávají energii pro syntézu organických sloučenin
rozkladem látek, které přijímají z okolí

Eliška Cerhová, Barbora Fafejtová

Základy fotografování
Dobrý den, jmenuji se Tadeáš Hloušek a už se třetím rokem věnuji
fotografování zvířat. Proto jsem se já a můj spolužák Jan Krulík rozhodli, že
napíšeme o základech focení zvířat.

Stavba fotoaparátu:

Každý fotoaparát má sensor a shutter (závěrka). Shutter se otevře, když
zmáčknete tlačítko „vyfotit“ a po určité době se zavře a podle toho propouští
světlo. Další důležitou částí jsou zrcadla, která jsou vrstvena tak, aby odrážela
obraz do části kamery, ve které se díváte při focení, proto se jim říká
zrcadlovky. U digitálních kamer se zrcadla nenachází, proto jsou lehčí a menší.

Abyste mohli fotit, musíte mít také objektiv. U objektivů měříme dvě věci ohniskovou vzdálenost, která se měří vzdáleností nejpřednějšího skla od
ohniska, objektivy mají jednu vzdálenost např. 50mm, a nebo jsou vzdálenosti
různé např. 18-55mm (čím vyšší číslo tím větší dosah). Na focení větších savců
stačí zhruba 120mm, ale u menších plachých zvířat je minimum okolo 300mm.

Dále u objektivů měříme velikost clony, vždy se píše největší clona (menší
číslo znamená víc otevřenou clonu, takže větší clonu). Příklad názvu objektivu
by byl Nikon 70-300mm(ohnisková vzdálenost) 1:4.5-6.3 (největší clona, v
tomto příkladu se zmenšuje s ohniskovou vzdáleností) IF- ED VR(označení série
objektivů, či nějakých nových inovací nebo možností).

Obr. 1 &quot;cheat sheet&quot; manuálního focení. Na vrchních dvou řadách vidíte pravidlo
clony, na prostřední řadě ostrost obrazu pomocí rychlosti shutteru, a na spodní stoupání zrnitost
s velikostí ISO.

Tadeáš Hloušek, Jan Krulík

Základy manuálního focení:

Druhá část do které se spolu
vrhneme, budou základy manuálního
focení.V manuálním focení jsou 3 hlavní
funkce, na které se podíváme blíž. Zaprvé
máme již zmíněný shutter speed, ten
ovlivňuje rychlost vyfocení fotky, čím větší
číslo máme, tím ostřejší obraz je, ale
Obr. 2 tzv. Exposure triangle
pouští dovnitř méně světla.
Zadruhé je aperture, neboli clona, čím menší číslo má, tím je otevřenější, to
znamená, že pustí do sensoru více světla a fotka bude světlejší a oblast okolo
bodu kde kamera ostří bude rozmazanější, tomuto fenoménu se říká depth of
field, neboli hloubka fotky, čím otevřenější clona je, tím víc rozmazané detaily
budou a subjekt bude více výraznější. Proto chcete u focení malých, nebo
větších zvířat z dálky, vždy ostřit na zvíře a mít clonu co nejvíce otevřenou.
Třetí funkcí je ISO, jedná se o umělou citlivost sensoru ke světlu, takže čím větší
číslo, tím světlejší fotka bude, ale fotka se více zrní.

Kompozice fotek:

Na konec se podíváme na kompozici, nejdůležitější aspekt fotografie. Bez
kompozice nelze dosáhnout krásných fotek. Jedná se o samotnou strukturu
dané fotografie. Při focení zvířat jsou kompoziční pravidla a typy, díky kterým
mohou vaše fotky vypadat mnohem lépe. U zvířat je ideální fotit na úrovni
jejich, ne z pozice nad nimi.
Lidé se vždy dívají na fotografie, jako by četli knihu, z leva do prava. Vždy
chceme ostřit na oko nebo hlavu zvířete. Můžete poutat světlem, od tmavých
oblastí po světlejší, nebo třeba ze světlých po tmavší. Ideální je vyfotit zvířata v
různých akcích - při lovu, letu, atd., ale je vždy dobré, aby fotografie byla
něčím odlišná.

Tadeáš Hloušek, Jan Krulík

Konkrétní případy:
1/640s (shutter speed), f/6.0
(velikost clony), ISO 200,
480mm(ohnisková vzdálenost).
Můžete vidět, že rychlost shutteru
byla vyšší, než ohnisková
vzdálenost. Clonu jsem měl plně
otevřenou tak, že zachytila
dostatek světla a zároveň nechala v
detailu celého ledňáka. Světlo bylo
dostatečné, tak jsem nechal ISO na
minimu stejně jako zrnění.

Obr. 3 Ledňák modrokřídlý

1/50s, f/8.0, ISO 400,
170mm. Clonu jsem zatáhl, abych měl celou
ratufu zaostřenou, snížil rychlost shutteru,
jelikož byla klidná a zvýšil jsem o trochu ISO,
aby prošlo světlo, ale nedošlo k zrnění.
1/800s, f/8.0, ISO 800, 300mm. V den vyfocení
nebylo zrovna mnoho světla, proto jsem
zvýšil ISO, jelikož se kačer pohyboval
chaoticky a já ho chtěl mít celého
zaostřeného, došlo k malému počtu.

Obr. 4 Ratufa Obrovská

Toto jsou základy fotografování,
nebojte se toho, zkuste to také a
pochlubte se svými fotografiemi.

Obr. 5 Kachna Divoká

Tadeáš Hloušek, Jan Krulík

Prezidenstké volby v USA

PREZIDENTŠTÍ KANDIDÁTI
DONALD JOHN TRUMP
(REPUBLIKÁNSKÁ STRANA)

JOSEPH ROBINETTE BIDEN
(DEMOKRATICKÁ STRANA)

Viceprezident Mike Pence
Viceprezidentka Kamala Harrisová
Donald Trump (*14.6.1946) je 45.
Joe Biden (*20.11.1942) je americký
prezident USA, nejstarší zvolený
demokratický politik, nový zvolený
prezident (Joe Biden ještě není
prezident USA. Od roku 1973
v úřadu), nejbohatší prezident a
působil jako senátor státu Delaware.
jediný prezident, který před
Mezi lety 2009 a 2017 pracoval jako
zvolením nezastával jinou politickou
viceprezident USA ve vládě Baracka
či armádní funkci. Třikrát se oženil a
Obamy. Oženil se dvakrát a jeho
jeho majetek se v říjnu roku 2017
majetek činí okolo 9 milionů
odhadoval na 3,5 miliardy
amerických dolarů. Vystudoval
amerických dolarů. Vystudoval
Delawarskou univerzitu a poté také
Pensylvánskou univerzitu. Získal
Syrakuskou univerzitu. Získal
mnoho ocenění, mimo jiné i Hvězdu
několik ocenění, mezi nimiž také
na Hollywoodském chodníku slávy
Prezidentskou medaili svobody.
(2007).
Volby vyhrál Joe Biden s náskokem 74 volitelů. Donald Trump se
všemožně snaží volby zpochybnit.

Lukáš Lenc, Matyáš Majer

AMERICKÉ PREZIDENTSKÉ VOLBY 2020 V ČÍSLECH:
• Donalda Trumpa volilo 74 223 744 lidí a Joe Biden přesvědčil 81 283
485 lidí.
• Donalda Trumpa na základě výsledků místních voleb zvolilo 232
volitelů a Joea Bidena 306 volitelů, přičemž pro zvolení je potřeba
získat 270 volitelů
• Volby prezidenta USA a volby do Kongresu v roce 2020 stály 14 miliard
amerických dolarů
• Více než 100 milionů Američanů se rozhodlo k předčasnému hlasování

ZAJÍMAVÁ FAKTA O AMERICKÝCH PREZIDENTSKÝCH
VOLBÁCH 2020:
• Jedná se o druhé americké prezidentské volby, které probíhaly během
pandemie. První volby odehrávající se během pandemie byly v roce
1918, a to během pandemie španělské chřipky
• Volby stály okolo 14 miliard dolarů, což z nich činí nejdražší americké
prezidentské volby v historii
• Donald Trump je jediný prezident, který byl ve volbách poražen
bývalým viceprezidentem
• Joe Biden je historicky nejstarší zvolený prezident a první prezident ze
státu Delaware
• Joe Biden je jeden z 15 viceprezidentů, jež se stali prezidentem a jeden
ze 6, kteří se do úřadu dostali zvolením, a ne rezignací, přirozenou
smrtí nebo atentátem na úřadujícího prezidenta
• Kamala Harrisová je první žena ve funkci viceprezidenta a také první
nebělošská osoba v této funkci
• Joe Biden získal nejvíce hlasů v historii Spojených států a porazil tím
rekord Baracka Obamy z roku 2008

Lukáš Lenc, Matyáš Majer

První vlna

Přehled koronavirové krize

V Lednu se nic nedělo. Začátek 1. vlny bylo plné pouze preventivních
opatření. Hlavně zpřísněné kontroly na letištích. Nic jsem si o nich nemyslel,
protože se nic vlastně nestalo. Nebyl důvod k panice a nebylo čeho se bát.
Únor byl prakticky stejný jako Leden. Nic moc se nedělo, stále nebyl důvod
k panice. V této době se ale covid začal šířit, ale stále ještě ne u nás.
V Březnu začaly první případy covidu u nás. Od 1. do 31. března 2020
bylo potvrzeno celkem 3 257 případů covidu. V březnu se Roman Prymula se
stal vedoucím Centrálního řídicího týmu covid-19. Od 2. března byla postupně
přijímána a zpřísňována opatření k omezení rizik pohybu lidí pozastavením
letů ze států Asie a vyloučení diváků ze sportovních událostí. Od 11. března
byly všechny základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy v České
republice uzavřeny do odvolání. 12. března byl v ČR vyhlášen na dobu 30 dnů
nouzový stav. Jím byla vyhlášena řada mimořádných opatření, zejména
omezení volného pohybu. Od 14. března byl zakázán provoz restaurací a
obchodů. Opatření mělo původně platit 10 dní. Od 16. března byly, až na
výjimky, uzavřeny státní hranice. Ochranná opatření během krajských voleb v
říjnu Dne 19. března byla vyhlášena povinnost si mimo bydliště zakrývat ústa a
nos rouškou, šátkem či jinou pokrývkou. Celkově až v březnu se všechno
začalo brát vážně.

V dubnu začalo testování covidu. S novými testy se prodloužil nouzový
stav do 17. května. Uzavření škol také bylo naplánováno do konce školního
roku. Na konci měsíce byla také vyhlášena tzv. ´´chytrá karanténa´´, ale jinak
se nic neměnilo v tomto měsíci.

James William Row, Lukáš Zlatohlávek

V tomto měsíci začal počet vyléčených převyšovat počet nakažených, což
znamenalo pro nás, že byly povoleny hromadné akce s účastí do 100 osob.
Otevřena kadeřnictví, provozovny v nákupních centrech nad 5000m2 a
provozovny nad 2500m2 mimo nákupní centra. 25. května dokonce došlo k
otevření vnitřních prostorů např. kaváren, restaurací, zoologických zahrad,
hradů a zámků. Povoleny hromadné akce do účasti 300 osob. A na konci
měsíce i odešel Roman Prymula.
Všechno co se v květnu zmírnilo, se v červnu vrátilo, protože i když nebylo
moc lidí v nemocnici, více lidí bylo nakažených. Babiš v červenci hlavně
nahlásil, že přebírá veškerou zodpovědnost za to, co bude následovat - v
dobrém i zlém.

Celkově si ale myslím, že všechny opatření první vlny byly normální. Nebylo
tam nic z normy. Když vyjde nový virus o kterým se prakticky nic neví, a
všichni se toho bojí tak tyto opatření byly rázná, ale v 2. vlně, když popravdě si
nemyslím, že se nebylo čeho opravdu bát tak si myslím, že opatření v 2. vlně
byly vyvedeny z míry. To je ale pouze můj názor.

Druhá vlna

Druhá vlna epidemie začala hůře. Byl jsem rád, že jsme znovu mohli chodit do
školy, ale brzy se začaly objevovat problémy. Česko se stalo jednou ze zemí,
které COVID podcenili. Opatření přešla velice rychle do režimu první vlny.
Výměnu ministrů zdravotnictví jsem moc nevnímal, protože se opatření pořád
zpřísňovala úplně stejným tempem. V říjnu se moc neměnilo, až na uzavření
škol. Já jsem byl částečně i rád za uzavření škol, jelikož online výuka je více
odpočinková a je zde větší prostor pro časové rozvrhnutí úkolů. Ke konci října
se podruhé vystřídal ministr zdravotnictví. Pro mě to byla změna, jelikož si
myslím, že současný ministr zdravotnictví přistupuje k opatřením pozvolněji.
V listopadu byla největší změna kterou jsem zaregistroval systém PES, který
nemám moc rád, jelikož se jeho stupně mění trochu chaoticky.
V prosinci se znovuotevřely školy, ale
jen na rotační výuku, která mi přijde
jako takový kompromis mezi prezenční
a distanční výukou. V prosinci se
opatření trochu uvolnila, ale ke konci
prosince se uplatnil 5. stupeň PES. Toto
jsem trochu čekal, takže jsem to přijal
lehce. Leden je zatím klidný, kromě
distanční výuky se nic nezměnilo.

James William Row, Lukáš Zlatohlávek

Recenze na filmy a knihy
Eternal sunshine of
the spotless mind (2004)
Režie: Michel Gondry
Obsazení: Jim Carrey, Kate Winslet, Mark Ruffalo,
Elijah Wood
Žánr: romantické, fantasy
Obsah: Život osamělého Joela (Jim Carrey) se od základů změní, jakmile
potká temperamentní a výstřední Clementine (Kate Winslet). Clementine se
jednou rozhodne Joela vymazat z paměti a tento proces podstoupí na
experimentální klinice. Když to Joel zjistí, celý zdrcený se rozhodne pro
stejné řešení. Tentokrát se ale experiment vymkne kontrole.

Náš názor: Po shlédnutí tohoto filmu, můžeme říci, že je výborně natočený. I
přes jeho velikou složitost a zmatenost, ho pochopíte hned po skončení, kdy
do sebe všechny části zapadnou. Eternal sunshine of the spotless mind má
celou dobu zvláštní atmosféru, zvláštní hudební doprovod a zvláštní postavy.
Nevěděli jsme, jestli je Clementine bláznivá nebo jenom hysterická.
Jednoduchá myšlenka a hodinová pouť k její realizaci.

Little Miss Sunshine (2006)
Režie: Jonathan Dayton, Valerie Faris
Obsazení: Steve Carell, Toni Collette, Abigail Breslin
Žánr: komedie, drama
Obsah: Nikomu z rodiny Hooverových se příliš nedaří. Otec Richard se
zoufale snaží prodat svůj program, jak se stát úspěšným v deseti krocích, ale
marně. Matku Sheryl (Toni Collette) děsí nejvíce její bratr (Steve Carell) se
sebevražednými sklony

Ella Prunerová, Andrea Šulcová

Baculatá, sedmiletá dcera Olive (Abigail Breslin) a její sen stát se královnou
krásy. Vzteklý, pubertální Dwayne se rozhodl neříct ani slovo, dokud nebude
přijat na leteckou akademii. Poslední člen rodiny je vulgární dědeček, čerstvě
vyhozen z domova důchodců za problémy s heroinem. Poté co Olive dostane
příležitost se zúčastnit soutěže krásy, se rodina vydává na komickou cestu, na
jejíž konci se nečekaným způsobem změní.
Náš názor: Příhody, které se hrdinům během filmu dějí, nemůžeme často
odhadnout. Ve filmu je po celou dobu zvláštní atmosféra, které přispívají i
naprosto geniální herecké výkony. Například herec Steve Carell zahraje roli
traumatizovaného sebevraha poměrně originálně. Když to porovnáme
s jinými komediálními dramaty, tento film svět rozhodně nezmění, ale za to
opravdu mile pobaví.

Baby Driver (2017)
Režie: Edgar Wright

Obsazení: Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James,
Jon Hamm, Jamie Foxx
Žánr: akční, hudební
Obsah: Mladý řidič (Ansel Elgort) zajišťující zločincům útěk z místa činu, a
protože mu od té doby, co jako malý zažil autonehodu zvoní v uších,
poslouchá během akce muziku. Když potká životní lásku, mladou a krásnou
servírku Deboru (Lily James), uvidí příležitost žít normální život, a ne život
zloděje. Poté ho osloví Doc (Kevin Spacey), muž, který organizuje přepadení
a krádeže a přinutí ho, se další takové akce zúčastnit. Ansel Elgort se ocitá
v situaci, která může výrazně změnit celý jeho život.

Náš názor: Je opravdu neuvěřitelné, jak lze akční film sladit s hudbou. Vůbec
nelze čekat, že film bude tak zábavný, plný adrenalinu a zároveň něžný
v podobě romantického vztahu. Hlavní postava, talentovaný řidič Baby, je
velmi sympatický a líbilo se nám, jak ve filmu tancoval a poslouchal hudbu.
Co se týče kinematografie, je naprosto bezchybná. Filmu nechybí ani
nečekané rozuzlení.

Ella Prunerová, Andrea Šulcová

Animant Crumbs Staubchronik (2017)
Autor: Lin Rina
Žánr: Literatura světová, Dívčí romány, Historický román
Obsah: Šaty, plesy, plané řeči a na konci toho všeho… ideální manžel. Tak si
představuje Animantina matka nejbližší budoucnost své dcery. Jenže
Animant je tento svět pozlátka na hony vzdálený. Ona se nejraději pohybuje
na mnohem zajímavějším místě – ve světě knih a příběhů. Ačkoliv se s pomocí
vtipu a sarkasmu snaží odehnat realitu od sebe co nejdál, stejně ji doběhne.
Nabídce pracovat jeden měsíc v univerzitní knihovně se nedá odolat, a tak
plna očekávání opouští nudné provinční městečko a odjíždí do Londýna. V
obklopení tolika knihami se jen těžko dokáže soustředit na své pracovní
povinnosti. Její už tak rozptýlenou pozornost narušuje i vrchní knihovník –
nejprotivnější muž na světě, se kterým není lehké vyjít. Přesto v ní začne
probouzet city, které předtím neznala. A ani ta nejučenější kniha jí neporadí,
jak se s nimi vypořádat.
Náš Názor: Tato kniha si zaslouží jednoznačně pět hvězdiček z pěti. Líbila se
mi, už když jsem viděla tu její nádhernou obálku, a doufala jsem, že mě
nezklame. A také že nezklamala. Kniha má romantickou linku, odehrává se ve
starší době v Londýně, místy je i napínavá a autorka skvěle do děje
zakomponovala postavy, které jsou velmi sympatické, a dokázala skvěle
vystihnout jejich charakteristiku a vzhled. Proto jsem se do knihy dokázala
vžít a prožívala jsem to, co hlavní hrdinka knihy Animant.

Ella Prunerová, Andrea Šulcová

Orphan, Monster, Spy (2019)
Autor: Matt Killeen
Žánr: Literatura světová, Pro děti a mládež, Historický román
Obsah: Když patnáctileté Židovce zastřelí na hranicích při útěku z
nacistického Německa matku, nabídne jí pomoc tajemný muž hovořící
němčinou s podivným akcentem. Vyklube se z něj britský tajný agent, který
blonďatou, modrookou Sáru pověří nebezpečným úkolem.
Skryje se všem na očích v elitní internátní škole pro dcery nacistických
pohlavárů a bude se vydávat za jednu z nich. Vyklube se z něj britský tajný
agent, který blonďatou, modrookou Sáru pověří nebezpečným úkolem:
Skryje se všem na očích v elitní internátní škole pro dcery nacistických
pohlavárů a bude se vydávat za jednu z nich. Musí se skamarádit s dcerou
vědce vyvíjejícího bombu schopnou zničit celá města a dostat se k tajným
plánům na její výrobu. Sara svou roli árijské dívky oddané Vůdci hraje
skvěle, přestože žije v neustálé hrůze z odhalení. Její vůle přežít a touha po
pomstě jsou ale silnější než sebevětší strach.

Náš Názor: Jestli je kniha pro mládež, tak asi pro lidi, kteří na toto téma již
něco četli, hlavní hrdinka je teprve patnáctiletá dívka. Příběh samotný je
velice dobře napsaný, rychle se to čte, stále přemýšlíte, jak se to bude
vyvíjet, nemůžete přestat. Dobře propletené, i přes závažnost tématu
uvěřitelné. Doufám, že další pokračování bude také přeloženo (Devil Darling
Spy).

Ella Prunerová, Andrea Šulcová

A Monster Call (2011)
Autor: Patrick Ness, Jim Kay & Siobhan Dowd
Žánr: Literatura Světová, Román, Pro děti a mládež

Obsah: Příběh o velké odvaze malého kluka, který se postavil svému
největšímu strachu. Třináctiletému Conorovi se do snů vkrádají noční můry. A
jakpak by taky ne – jeho maminka je vážně nemocná, táta žije kdesi za
mořem v Americe, babička ho pořád jen peskuje a spolužáci jsou tak trochu
tyrani. Pak se rozhádá se svou nejlepší kamarádkou a zůstane na všechno
sám. Tedy, skoro sám. V noci, vždycky chvíli po půlnoci, ho totiž navštěvuje
netvor – obrovitánský chodící a mluvící starý strom, který roste na kopci za
domem. Postupně Conorovi vypráví tři starobylé příběhy a učí jej, že věci
často nejsou takové, jakými se na první pohled zdají. A že naším největším
nepřítelem je náš vlastní strach. Netvor chlapce ponouká, aby povyprávěl
čtvrtý, poslední, příběh sám. Vlastně po něm chce tu vůbec nejtěžší věc –
podívat se děsivé pravdě do očí.

Náš Názor: Volání netvora je kniha plná bolesti, kterou na vás dýchne už po
pár stránkách. A pak už to jen bolí víc a víc. Jestliže se mnou moje první kniha
od Patricka Nesse (A oceán byl naší oblohou) tolik nezasáhla, abych si hodně
pobrečela, pak Volání netvora díky mých slz, mohlo vytřít celou naší
koupelnu, i tu vaší. Krásně napsaná kniha, která má v kombinaci s
nádhernými ilustracemi na čtenáře velký dopad. U knih nebrečím, ale tady
jsem měl na krajíčku a teď se bojím, co se mnou udělá film...

Toto už jsou všechny naše recenze, Doufáme, že vám pomůžou najít si další zdroj
zábavy.

Ella Prunerová, Andrea Šulcová

Anketa - DV
Rozhodli jsme se udělat průzkum, ve kterém jsme zjišťovali, jaké předměty
byly pro studenty v distanční výuce nejtěžší, a které nejjednodušší. Na
jednoduché otázky odpovídaly tři třídy – Sekunda B, Tercie B a Kvarta B.
Z těchto tříd nám dohromady odpovědělo celkem 54 studentů, což je zhruba
60% z dotázaných. Průzkum tedy mapuje většinový názor a lze ho považovat
za faktický. Vybíralo se z těchto předmětů: Fyzika, Chemie, Dějepis,
Matematika, Němčina, Angličtina, Zeměpis.

Fyzika: 63%, Matematika 48%, Chemie: 29%, Němčina: 18%, Angličtina: 13%, Zeměpis:
13%, Dějepis: 4%

Z našeho průzkumu vyšlo, že studenti třech ročníků považují za nejtěžší
předměty (distančně) Fyziku, Matematiku a Chemii. Za nejlehčí naopak
s drtivým náskokem Angličtinu a poté Dějepis. Průzkum tak ukazuje, že pro
všechny tři ročníky, kterých jsme se dotazovali, jsou v distanční podobě
znatelně příjemnější humanitní vědy, naproti těm přírodním. Faktem ale je, že
pokud bychom se zabývali prezenční výukou, výsledky se mohou lišit.

David Jelinek, Filip Urban

Recepty pro začátečníky

Mexické tortilly
8 tortill z domácího těsta
Ingredience k přípravě domácího těsta:
•
•
•
•

2 hrnky hladké mouky
půl hrnku vlažné vody
3 polévkové lžíce oleje
1 čajová lžička soli

Ingredience k přípravě směsi:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 konzerva s červenými fazolemi
1 konzerva s kukuřicí
2 stroužky česneku
1 cibule
250g mletého hovězího masa
250g mletého vepřového masa
2 čajové lžičky sladké papriky
2 čajové lžičky soli

Postup přípravy těsta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Do větší mísy nasypeme mouku, osolíme
Přidáme olej a přilejeme vodu
Vypracujeme těsto, aby přestalo lepit
Rozdělíme ho na 8 bochánků
Na pomoučeném místě je vyválíme na co nejtenčí placky
Pečeme na suché rozpálené pánvi, než se začnou nafukovat

Martina Cihelková, Anna Tothová

Postup přípravy směsi:
1. Cibuli nakrájíme na kostičky a dáme jí do zlatova osmažit na pánev
2. Smícháme hovězí maso s vepřovým masem
3. Maso přidáme na pánev, osolíme ho, opepříme ho a dochutíme ho
sladkou paprikou
4. Necháme maso zatáhnout a poté přidáme kukuřici, červené fazole a na
drobno nakrájený česnek
5. Přiklopíme na cca 15 minut pokličkou a necháme to celé podusit
Do tortilly vložíme plátky natrhaného
listového salátu a rovnoměrně do
tortilly vložíme směs. Tortillu
zabalíme a zabalíme do alobalu, pro
lepší konzumaci.

Přejeme dobrou chuť!

Těstovinový salát s kuřecím masem
6 porcí
Ingredience k přípravě těstovinového salátu:
•
•
•
•
•
•
•
•

320g těstovin (mašličky)
2 kuřecí prsa
190g zakysané smetany
polovina salátové okurky
3 rajčata
2 uvařená vajíčka
1 čajová lžíce hořčice
sýr

Martina Cihelková, Anna Tothová

Postup přípravy těstovinového salátu:
1.
2.
3.
4.

Uvaříme těstoviny
Nakrájíme maso na kostičky, osolíme ho a osmažíme ho na pánvi
Nakrájíme okurku, rajčata, vajíčka a sýr
Uvařené těstoviny dáme do misky a přidáme nakrájenou zeleninu,
vajíčka a sýr
5. Osmažené maso přidáme do smíchané směsi a zalijeme zakysanou
smetanou
6. Vše důkladně promícháme a dochutíme hořčicí
7. Můžeme začít podávat na talíř

2.

4.

6.

Přejeme dobrou chuť!

Martina Cihelková, Anna Tothová

Jednoduché pečení pro každého
Rozhodli jsme se, že v těchto těžkých
časech něco upečeme. Přemýšleli jsme,
co by bylo nejlepší a došli jsme
k závěru, že by to mohli být právě
muffiny. Ale na začátek. Co to vlastně
je, takový muffin? Poprvé se slovo
muffin objevilo v roce 1703. Toto
pečivo bylo zpopularizováno na konci
20. století kavárnovými řetězci, jako
například Starbucks. Původní muffiny
pochází z Anglie. Začali vznikat nové
druhy a postupy na jejich přípravu.
Teď už ale k samotnému pečení.
Na přípravu čokoládových muffinů budete potřebovat:
• 250 g hladké mouky
• 100 g moučkového cukru
• Dvě lžičky prášku na pečení
• Vanilkový cukr
• 2 středně velká vejce
• 200 ml mléka
• 85 g rozpuštěného másla
• Dvě lžíce kakaa
• Nastrouhaná hořká čokoláda podle chuti
• Špetka soli
Na tvarohový krém budete potřebovat:
• 250 g plnotučného tvarohu
• 70 g moučkového cukru
• 125 ml smetany ke šlehání
• Vanilkový extrakt

Ondřej Čekal, Jakub Treščák

Postup přípravy:
Tekuté ingredience promícháme vidličkou a poté smícháme v jiné míse sypké
ingredience. Následně obsahy obou nádob spojíme v jedné velké míse.
Formičky na muffiny naplníme přibližně do tří čtvrtin. Pak vložíme plech
s naplněnými formičkami do předehřáté trouby na 180 stupňů po dobu 20 až
25 minut.

Mezitím si připravíme polevu na
naše muffiny. Tvaroh vyšleháme do
hladka, přidáme vanilkový extrakt a
postupně přisypeme cukr. Nakonec
pomalu přilijeme našlehanou
smetanu. Kdyby se vám krém zdál
řídký, dáme ho na chvíli do lednice.
Na vychladlé muffiny opatrně
nalijeme polevu. Můžeme dále
posypat zdobením nebo jakkoliv
jinak. To už je jen a pouze na vaší
představivosti.

Přejeme dobrou chuť!

Ondřej Čekal, Jakub Treščák

Vanilkové rohlíčky
Ingredience na těsto (cca 2 plné plechy):
•
•
•
•
•

60 g vlaššských ořechů *
150g hladké mouky
2 lžíce vanilkového cukru
100g másla
2 žloutky

Na obalování:

• 100g cukru moučka smíchaných s 2 lžícemi vanilkového cukru
Postup:
1. Ořechy rozmixujeme nebo nastrouháme na hrubší prášek.
2. Smícháme v míse všechny sypké přísady včetně ořechů. Poté nakrájíme
máslo na malé kousky a přidáme k ostatním přísadám.
3. Pomocí prstů uděláme ze sypkých přísad drobenku a začneme
postupně přidávat žloutky.
4. Hotové těsto, které by mělo vypadat jako jedna velká, lehce lepivá
koule pak zabalíme do potravinářské fólie a dáme vychlanout do
lednice minimálně na 2-3 hodiny ale těsto vydrží v lednici i týden.**
5. Po uplynuté době vytáhneme těsto z lednice a necháme ho chvíli ležet
na pokojové teplotě.Mezitím můžeme vyložit plechy pečícím papírem.
vyválíme válečky o průměru 2-3 centimetry. Poté začneme vytvářet
samotné rohlíčky. Ty vznikají tím, že odkrojíme z předem připraveného
válečku sotva půl centimetrů široký kousek, ten znovu vyválíme a
stočíme do tvaru rohlíčku. Rohlíčky pak dáváme vedle sebe na plechy.
*tip autora: je lepší 40g vlašškých ořechů, protože se 60g bylo těsto velmi sypké a výsledek
dopadl jak dopadl
**toto je extrém, nejlepší je nechat těsto v lednici nanejvýš den až dva

Jakub Adamec, Dominik Krištof

6. Po naskládání rohlíčků předehřejeme troubu na 180°C (160°C pro
horkovzdušný oběh) a počkáme než bude dostatečně teplá. Po dosažení
této teploty dáme plechy s rohlíčky do trouby a necháme péct zhtuba 9
minut (upečené rohlíčky také poznáme, když se dají neporušeně
zvednout z plechu).
7. Po vyndání rohlíčků z trouby je necháme asi 3 minuty vychladnout. Poté
už jen rohlíčky posypeme či obalíme ve smíchaných cukrech a můžeme
vychutnávat naší povedenou delikatesku.

Před upečením

Po upečení

Přejeme dobrou chuť!

Jakub Adamec, Dominik Krištof

Křížovky , sudoku a piškvorky

Eva Chlebková, Marta Pražáková

Eva Chlebková, Marta Pražáková

1. Indické náboženství
2. Krátký článek o zemřelé osobě
3. První slovo názvu Mozartovy opery (druhé slovo je
svatba)
4. Nerost, česky smolinec, zdroj uranu
5. Věda zabývající se studiem ptáků
6. Kuchařské a kulinářské umění
7. Stát v USA, hlavní město je Salt Lake City
8. Ostrov v Karibiku, hlavní město Kingston
9. Název prakontinentu
10. Chrám, sloužící muslimům k uctívání Alláha
11. První slovo názvu hry, ve které poprvé zazněla
česká hymna
12. Opak optimismu
13. Pohoří s nejvyšší horou světa
14. Město, ve kterém se těží černé uhlí v ČR
15. Šplhavec, podobný datlovi
16. Hlavní město Švédska
17. Věda zabývající se výrobou léčiv, lékárnictví
18. Hlavní město Norska
19. Významná opera Giuseppe Verdiho

Eva Chlebková, Marta Pražáková
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Eva Chlebková, Marta Pražáková

Piškvorky:

Eva Chlebková, Marta Pražáková

