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Editorial 

 
 Vážení pravidelní, nepravidelní i náhodní čtenáři našeho školního časopisu, právě se 

Vám do rukou, do mobilních telefonů nebo na obrazovky počítače dostává první číslo 

Jaselského kurýra pro školní rok 2018/2019. Od prvního vydání uteklo mnoho času, vyšlo už 

neuvěřitelných 17 čísel. Během této doby se nám podařilo několik úspěchů. Po třetím místě 

v krajské soutěži nejlepších školních časopisů v roce 2017 se nám povedl husarský kousek – 

vyhráli jsme ocenění pro nejlepší středoškolský časopis v celém Jihomoravském kraji, kde 

jsme za sebou, po velkém boji, nechali všechna gymnázia, lycea i ostatní zdravotnické školy 

z Brna a okolí. Když jsme s časopisem začínali, ani ve snu nás nenapadlo, že bychom této 

mety mohli někdy dosáhnout. Ale díky tvrdé práci našich přispěvatelů se nám to podařilo. 

Díky tomuto vítězství jsme postoupili do celorepublikového finále, kde se na podzim utkáme 

v urputném boji s vítězi z ostatních krajů České republiky. Dalším velkým úspěchem bylo 

finálové umístění v „Top Ten“ soutěže O nejinspirativnější středoškolský časopis roku 2017, 

kterou pořádá Odborový svaz novinářů a pracovníků medií České republiky. Za všechny tyto 

úspěchy vděčíme jak Vám čtenářům, kvůli kterým se neustále snažíme o to, aby každé další 

číslo bylo pestřejší a kvalitnější než to předchozí, tak především naší redaktorské základně, 

která pracuje ve dne v noci, aby Vás mohla zásobovat nejrůznějšími rubrikami a články, na 

které se každý měsíc určitě těšíte. Pokud byste si chtěli přečíst nebo jen prolistovat už 

vydaná čísla našeho – vašeho školního časopisu, není nic lehčího, než zadat do vyhledávače –

 www.szs-jaselska.cz/aktivity_skoly/kuryr.php a nechat se vtáhnout do světa Jaselského 

kurýra. Přejeme Vám příjemné počtení nejen tohoto dvojčísla září/říjen roku 2018 😊😊. 

Kdyby jste měli zájem se podílet na našich školních novinách, neváhejte nás 

kontaktovat! 

 

 

http://www.szs-jaselska.cz/aktivity_skoly/kuryr.php


4 
 

 

 

(red.) 



5 
 

Přehled nadcházejících školních akcí  

na školní rok 2018/2019 

Název akce Datum Organizace 

Nekuřácký den 15. 11. 2018 SZŠ Jaselská 

Veletrh středních škol na BVV 22. – 24. 11. 2018 Mgr. Dominika Babáková 

Den otevřených dveří 
11. 12. 2018 

8. 1. 2019 
SZŠ Jaselská 

Den zdraví 20. 12. 2018 SZŠ Jaselská 

Dobročinný bazar 2018/2019 Mgr. Vendula Soldánová 

Výtvarné dílny – podzimní 20. 11. 2018 

Mgr. Eva Matějková PhD. 

Mgr. Veronika Bartošková 
Výtvarné dílny – Vánoční 11. 12. 2018 

Výtvarné dílny – Velikonoční 26. 3. 2019 

Školní kolo soutěže „Moje 
nejzajímavější kazuistika“ leden 2019 Mgr. Martina Cahová 

Školní kolo soutěže „Moje 
nejzajímavější kazuistika“ – zúčastní 
se všechny 4. ročníky oboru 
Zdravotnický asistent. Vítězné 
družstvo školního kola se zúčastní 
Festivalu ošetřovatelských kasuistik 
pořádaný VZŠ a SZŠ Zlín. 

leden 2019 Mgr. Martina Cahová 

Celostátní odborná konference učitelů 
ošetřovatelství na téma: „Plicní 
onemocnění a vyšetřovací metody“ 

únor 2019 Mgr. Martina Cahová 

Školní kolo soutěže Ošetřovatelství 
pro 3. ročník oboru ZA (plánováno na 
únor 2019), vítěz školního kola se 
zúčastní soutěže v Praze na SZŠ 
Ruská. 

únor 2019 Mgr. Martina Cahová 

Lyžařský výcvikový kurz 4. 3. – 8. 3. 2019 Mgr. Zuzana Horynová 

Školní ples 29. 3. 2019 SZŠ Jaselská 
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Život dětem – srdíčkové dny březen 2019 Mgr. Dana Hauserová 

Den zdraví duben 2019 Mgr. Zuzana Bittnerová 

Český den proti rakovině květen 2019 Mgr. Dana Hauserová 

13. ročník Celostátní soutěže první 
pomoci 10. – 11. 6. 2019 SZŠ Jaselská 

Celostátní odborná konference učitelů 
ošetřovatelství na téma: „Pediatrie“ červen 2019 Mgr. Martina Cahová 

Sportovní den 20. 6. 2019 Mgr. Zuzana Horynová 

Environmentální den 21. 6. 2019 Mgr. Dominika Babáková 

 

(Zapsal: Mgr. Jaroslav Mikyna) 

Akce pořádané Školním parlamentem 

 

(Zapsala: Ing. Bc. Kristina Hartmanová) 
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Kalendář okresních sportovních soutěží  

pro SŠ 2018/2019 Brno – město 
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Zájmové kroužky ASK ČR  

pro školní rok 2018/2019 

 

Kroužek Vedoucí kroužku Čas 

Modelové situace z první 
pomoci 

Mgr. Veronika Bartošková 

 
Mgr. Hana Kašparovská 

 

Mgr. Dominika Babáková 

úterý 15:00, uč. 32 

1x za 14 dní 

úterý 15:00, uč. 32 

1x za 14 dní 

úterý 14:10, uč. 32 

Hudební kroužek  Mgr. Jana Přibylová  středa 14:00 – 15:30 

Výtvarný kroužek 
Mgr. Veronika Bartošková, 

Mgr. Eva Matějková, Ph.D. 

listopad 

prosinec 

březen 

květen 

Taneční kroužek Mgr. Iveta Vilímová 
úterý od 14:00,  

TEV – posilovna 

Kroužek anglického jazyka Mgr. Lada Opravilová dle domluvy 

Seminář z ošetřovatelství 

 

 

Mgr. et Bc. Jana Soudková, 

 

Ing. et Bc. Kristina Hartmanová 

úterý – 1x za 14 dní – 7:00–7:45 

  

4.roč. - čtvrtek 14:10 

Seminář z fyziky Mgr. Tomáš Novotný dle domluvy uč. 46 

Seminář z chemie Mgr. Blanka Janiczková dle domluvy, uč. 43 
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Seminář z matematiky 

Mgr. Soňa Pazourková 

 

Mgr. Eva Floriánová. 

 

Mgr. Eva Vašicová 

4.L + 4. roč. dle domluvy 

 

4.S + 4. roč. dle domluvy 

 

3. roč. dle domluvy 

Seminář z biologie Mgr. Zuzana Horynová dle domluvy 

Seminář z ošetřovatelství 
a somatologie PhDr. Jiřina Svobodová 4.C ve středu 0. hod. uč. 59.  

Maskování v PRP 
Mgr. Jitka Vyhňáková 

Mgr. Hana Dvořáková 
dle domluvy 

 

(Mgr. Romana Hanušová) 
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Přehled nadcházejících školních akcí 

na měsíc říjen 
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(Zapsala: Dominika Babáková) 
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Zajímavé kulturní akce v Brně  

na měsíc říjen 

Největší záhady světa – tajemné předměty (celý říjen – 2. 12. 2018) 

V Letohrádku Mitrovských v Brně probíhá výstava formou přesných replik, maket 

a kopií nejtajemnějších předmětů světa. Návštěvníci se mohou těšit například na Křišťálovou 

lebku, Turínské plátno, Ďáblovu bibli, meč Excalibur, antický počítač nebo třeba Svatý grál. 

Více informací naleznete na stránkách akce – https://www.letohradekbrno.cz/probihajici-

vystavy/ 

 

Alfons Mucha: Dva světy (celý říjen) 

Brněnské výstaviště bude do konce října hostit unikátní výstavu secesního malíře 

Alfonse Muchy. Výstava obsahuje devět největších pláten, z nichž většina má rozměr 

8 × 6 metrů, z cyklu Slovanská epopej a jedinečnou sbírku Muchovy plakátové tvorby, reklam 

a kalendářů. Další informace najdete na stránkách akce – https://mucha.brno.cz/ 

 

Tattoo Grand Prix Brno (20. 10. – 21. 10. 2018) 

Na BVV se předposlední víkend v říjnu sjedou nejvýznamnější tatéři z Čech i ze 

zahraničí. Součástí prezentace tatérské práce budou i soutěže a možnost nechat si vytetovat 

nějaký motiv od vystavovatelů. Akce bude doprovázena dalším doprovodným programem, 

například hudebním vystoupením atd. Více naleznete na facebookových stránkách akce – 

https://www.facebook.com/tattoograndprix/ 

 

Gaudeamus Brno (23. 10. – 26. 10 2018) 

Brněnské výstaviště rovněž pořádá největší veletrh pomaturitního a celoživotního 

vzdělávání Gaudeamus. Návštěvníci získají informace o možnostech dalšího studia, a to nejen 

po střední škole. Pokud se nemůžete rozhodnout, kam po maturitě, anebo nevíte, na co přesně 

máte vlohy, Gaudeamus zodpoví všechny vaše dotazy. Jednotliví zástupci vysokých škol 

i další kariéroví poradci návštěvníkům pomůžou, který obor je pro ně nejvhodnější a kde by 

se po škole mohli nejvíce uplatnit. Další informace najdete na stránkách akce – 

https://gaudeamus.cz/ 

 

 (Mgr. Jaroslav Mikyna) 

https://www.letohradekbrno.cz/probihajici-vystavy/
https://www.letohradekbrno.cz/probihajici-vystavy/
https://mucha.brno.cz/
https://www.facebook.com/tattoograndprix/
https://gaudeamus.cz/
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Tipy na výlety 

 

Milí čtenáři, vítáme Vás v novém školním roce. Doufáme, že jste si pořádně užili 

prázdniny. Stejně jako v minulém roce Vás budeme informovat, kam za kulturou, do přírody, 

anebo kde se jednoduše pobavit.  

Nevíte co dělat? Nuda Vás sžírá? Pojďte si s námi užít poslední slunné dny tohoto 

roku na Hády! 

Lom Hády 

Lom Hády se nachází v severovýchodní části města. Představuje jednu z přírodních 

dominant, která je nepřehlédnutelná z širokého okolí, a to zásluhou rozsáhlého lomu na 

svazích obrácených směrem k městu, který leží ve výšce 424 m.n.m. 

Naučné stezky 

Masivem Hádů vedou dvě naučné stezky: NS Hády a údolí Říčky, jejíž úsek obkružuje 

vrcholovou plošinu, a NS Hádecké lomy a okolí, okruh jihozápadním svahem v prostoru 

bývalých lomů. Obě stezky dobře poslouží pro pěší turistiku i pro jízdu na kole. 
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Lamacentrum 

Za zmínku také určitě stojí Lamacentrum Hády, které je provozováno na západní 

straně lomu, na místě bývalého lomu Džungle. Lamacentrum funguje jako minizoo s chovem 

lam alpak, ovcí a zakrslých koz. Je zde také ekocentrum a infocentrum. 

Růženin Lom 

Nejkrásnějším místem oblasti je bezesporu Růženin lom, na jehož dně se rozprostírají 

na sebe navazující malá jezírka, která vyzařují různými barvami. Ta se stala útočištěm mnoha 

živočišných i rostlinným druhů. Tuto křehkou rovnováhu během léta narušují koupání chtiví 

jedinci, kteří využívají této vodní plochy k příjemnému osvěžení.  

 

 

 
(Simona Hrabovská a Denisa Valíková, 3L) 
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Zajímavý koníček 

 
Tenis 

Jedna z nejpopulárnějších her na světě. V České republice má velkou tradici, 

v minulosti jsme měli mnoho úspěšných hráčů např. Nováka, Lendla, Doseděla, Navrátilovou 

a další. Proto je v Česku jedna z největších konkurencí na světě, to znamená, kdo je nejlepší 

v Česku, tak je i jeden z nejlepších na světě. To potvrzuje i to, že mistrem Evropy do 16 let je 

Čech.  

 

Velmi stručná pravidla tenisu 

Získá-li hráč bod, je stav 15:0, získá-li druhý bod je stav 30:0, získá-li třetí je stav 

40:0, získá-li čtvrtý bod, vyhrává hru. Pokud je stav 40:40 (tzv. shoda), nejbližší bod se počítá 

jako výhoda pro toho hráče, který jej získal. Získá-li týž hráč následující bod, vyhrává hru, 

když jej nezíská je opět shoda. Zápas se hraje na 2 nebo 3 vítězné sady, podle volby 

organizátorů soutěže. Hráč, který první získá 6 her, získává 1 sadu (např. 6:2). Za stavu 6:6 se 

hraje tiebreak, což je do 7 o dva (počítá se normálně).  Cílem hry je získat požadovaný počet 

sad dříve než soupeř (například 6:2, 4:6, 7:6) Samotná hra začíná podáním, které se provádí 

ze zadní základní čáry. Hráč, který podává, si rukou nadhodí míček a udeří ho raketou dříve, 

než dopadne na zem. Tento míček musí umístit v případě, že podává zprava do levého 

soupeřova pole pro padání (čtverec za sítí na straně soupeře). V případě chybného podání má 

podávající opravné druhé podání. Změna podání je po dvou hrách, jen první je hned po jedné 

hře. 

Poté co bylo provedeno dobré podání, se hráči střídají v úderech, dokud jeden nestihne 

nebo správně neodehraje míček, anebo se dopustí jiného přestupku (hráč trefí síť, dotkne se 

tělem míčku, zahraje tzv. dvojdotek, atd). 

Pokud nechceme ztrácet body, musí se nám odehrané údery „vejít“ do hřiště. To 

znamená, že míček musí přeletět síť a dopadnout do soupeřova pole. 
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K tenisu mě přivedli rodiče, především táta. Začal jsem hrát už ve 3 letech, což je 

velmi brzo, většina začíná v 5 letech, tak 7–8 rok je hraniční věk, kdy už musíte začít, jinak 

nemůžete pomýšlet na špičku. Když jsem měl kolem 5 let, patřil jsem k úplné špičce 

a vyhrával jsem turnaje.  

Pak kolem 10 roku se u mě bohužel projevily růstové problémy (kolena, záda, ruce). 

Což byla značná nevýhoda a nemohl jsem tolik trénovat, prakticky až teď posledního půl roku 

se mi daří hrát bez bolesti spojené s těmito problémy. Proto se teď snažím vrátit do špičky, 

což sice bude těžké, ale určitě ne nemožné. Tenis je jeden z nejtechničtějších sportů, a také 

patří k jedněm z nejdražších.  

Proto jsem rád, že je mým trenérem můj táta, z hlediska finanční stránky, ale také 

protože tomu opravdu rozumí a věřím mu, stejně jako jeho druhý svěřenec, kterého trénuje 

a nese to úspěchy. 

Určitě bych chtěl pomýšlet na profesionální tenis, nebo bych se alespoň chtěl tenisem 

živit (absolutně nevím, proč dělám zdravku).  

Můj nejoblíbenější tenista je Juan Martín del Potro [chuan martin del potro]. Líbí se 

mi především jeho útočná a rychlá hra.                                                                                       

 

 (Vladimír Nerud, 3C) 
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Úvaha 

 

TyfloBrno – soutěž v prostorové orientaci 

Soutěže v prostorové orientaci a samostatném pohybu nevidomých se v Brně 

pravidelně konají od roku 2000. TyfloBrno se snaží účastníky seznamovat s jednotlivými 

městskými částmi města Brna. Soutěž se od roku 2003 stala součástí Brněnských dnů pro 

zdraví. Od roku 2010 soutěž probíhá jedenkrát za dva roky.  

Teď jsem vás alespoň trochu seznámila s tím, co TyfloBrno je a právě teď vás 

zasvětím do neskutečné zkušenosti. Pár žákyň z naší školy, mezi kterými jsem byla i já, se 

téhle soutěže dne 22. 9. 2018 zúčastnilo jako „Anděl“. Každý anděl měl na starost jednoho 

nevidomého, o kterého se staral po celou dobu soutěže i mimo ni. Dva dny před soutěží jsme 

se museli dostavit na zaškolení, kde nám bylo vysvětleno, jak soutěž bude probíhat a poté 

jsme si naplánovanou trasu byli všichni společně projít. Trasa byla dlouhá přibližně 1,5 km, 

po cestě byla spousta překážek, které museli nevidomí překonat. Na trase bylo asi 5 zastávek. 

Každá zastávka měla teoretickou i praktickou část. Nejdříve nevidomí museli najít kešku, 

poté odpovědět na 5 otázek na základě toho, co jim bylo vyprávěno. Na trase se orientovali 

buďto podle mp3 nahrávky anebo pomocí Braillova písma.  
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Já měla na starost mladou holku, která závodila úplně poprvé. Do teď byla zvyklá na 

svého pejska, na kterého se mohla vždy spolehnout, a tak si chtěla oživit chůzi s bílou holí 

a orientaci podle různého značení. Kristýnka si vybrala poslech mp3 nahrávky, ale hned na 

začátku trasy zjistila, že to nebyl dobrý nápad, a tak si raději vzala Braillovo písmo. Když 

jsem se dívala, jak si to Kristýnka čte, koukala jsem s otevřenou pusou. Je neskutečné, jak 

rychle dokáží podle takového písma číst a zároveň se orientovat. S tímhle písmem Krisťa 

valila, byl to opravdu dobrý nápad zvolit tenhle způsob. 

Na stanovištích, kde jim byly kladeny otázky, Krisťa naprosto perlila, je to velmi 

chytrá holka a až na dvě stanoviště dosáhla plného počtu bodů. Dokonce jsme zvládli 

předběhnout i pár ostatních soutěžících, se kterými jsme se potkávali na trase. Občas jsme 

měli na trase menší problém, než se Kristýnka zorientovala, ale vždy to hravě zvládla. Když 

jsme byly už těsně před cílem, tak jsem se ji snažila povzbudit natolik, aby do cíle doběhla 

a povedlo se! Cesta nám trvala přesně 3 hodiny a 6 minut.  
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Po náročné soutěži jsme dostali moc dobrý oběd, také jsme viděli ukázku stepu 

a netrpělivě čekali na výsledky. Jak už se pomalu chýlilo k vyhlášení, tak jsme byli všichni 

velmi nervózní. Umístění vyhlašovali od 7. místa. Už vyhlašovali 2. místo a Kristýnka stále 

nebyla jmenována, říkala jsem si, že to přece není možný, protože Kristýnka byla opravdu 

moc šikovná a věřila jsem, že se umístí hodně vysoko. Ale když ji stále neříkali, tak jsem 

z toho byla smutná. Jenže to ještě nezmínili to zlaté 1. místo. Ve chvíli, kdy ho vyhlásili, se 

mi chtělo strašně brečet, ne smutkem, ale štěstím, protože právě Kristýnka byla tím vítězem! 

Měla jsem šílenou radost a Kristýnka tomu nemohla vůbec uvěřit, byla úplně v šoku.  

Jsem opravdu moc ráda, že jsem se toho mohla účastnit a získat takovouto zkušenost. 

Je to zkušenost k nezaplacení. Obdivuji tyhle lidi, protože to v životě nemají lehké, hlavně co 

se týče té orientace. Jsem velmi ráda, že jsem mohla zjistit, jak fungují, jak ten svět vnímají 

a jak si dokáží s přehledem poradit. Doufám, že ještě někdy budu mít podobnou možnost se 

něčeho takového účastnit a nasbírat další nové zkušenosti.  

Nakonec vkládám jeden krásný citát… 

Kdo dosáhne vítězství nad jinými, je silný, avšak kdo zvítězí nad sebou samým, je 

všemocný.  Lao´c (čínský filosof) 

 
 (Klára Hájková, 3B) 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lao-c
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Hudební okénko 

 

PŘÍBĚH PÍSNĚ 

TWENTY ONE PILOTS – JUMPSUIT, NICO AND THE NINERS A LEVITATE 

INFO: 

 
1) První společné vystoupení, kdy se Josh přidal jako bubeník k Tylerovi, policie zrušila už po první 
odehrané písni. Josh se stal následně oficiálně členem. 

2) Když se jich zeptá moderátor během rozhovoru, jak se poznali, pokaždé si vymyslí jinou historku. 

3) Tyler má na těle několik tetování, o kterém říká, že je to „Něco, co zachránilo jeho život“. Nechce, 
aby význam koloval po internetu, ale rád sdělí příběh člověku osobně. 

 

 
Josh Dun (vlevo) a Tyler Joseph. 

Loňské výherce ceny Grammy si už ani nemusíme představovat. Jednak není téměř nikdo, 

kdo by o této dvojici nezaslechl, a také jsme rozebrali píseň Guns for Hands v jednom 

z minulých čísel, kde jsme si ve stručnosti uvedli základní informace.  

Po roční pauze jsou zpět a to přímo s novým albem Trench, které vyjde 5. 10. 2018 a bude 

obsahovat čtrnáct skladeb. S albem nás čeká i světové turné a ani tentokrát o hudební zážitek 
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nepřijdeme. Kluci zavítají do pražské O2 arény 16. 2. 2019. Lístky byly vyprodány skoro 

v předprodeji, po začátku prodeje pro veřejnost to byla záležitost dvou dnů.  

 Jumpsuit je hlavní track, obohacený o videoklip točený na Islandu. A vzhledem k tomu, že 

videoklipy bývají často propojené a navazují na sebe, není ani on výjimkou a odkazuje na 

pokračování Heavy Dirty Soul. Aby toho ale nebylo na rozjezd málo, dali nám videoklip 

i k další písním –Nico and the Niners a Levitate, o kterých se budeme bavit také a audio 

nahrávku My Blood. 

 

JUMPSUIT 

Videoklip k písni Jumpsuit je od začátku plný skrytých významů a symbolů, odkazující 

k Blurryface éře. Když si totiž vzpomenete znovu na MV k Heavy dirty soul, končí hořícím 

autem. Tady v Jumpsuitu, Tyler skáče na střechu stejného auta se slovy „"I've been here the 

whole time you were asleep. Time to wake up.“ (‘‘Byl jsem tu celou dobu, co jste spali. Je čas 

vstávat“), signalizující konec Blurryface éry a začátek Trench. 

 
 Poslední záběry v HDS, vzadu zmiňované hořící auto. 

Fanoušci si rychle zvykli na koncept žluté. Žlutá představuje optimismus, pocity štěstí 

a tvořivost. V konceptu k Jumpsuit může naznačovat probuzení se z noční můry nebo na 

špatném místě. Protože Tyler ve videoklipu běží a zastaví se až tehdy, kdy jsou na něj seshora 

házeny žluté konfety.  
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I can't believe how much I hate – Nemůžu uvěřit, jak moc nenávidím 

Pressures of a new place roll my way – Přicházejí na mě tlaky z nových míst 

Jumpsuit, jumpsuit cover me – Kombinézo, kombinézo, zakryj mě  

 

I'll be right there – Budu právě tam 

But you'll have to grab my throat and lift me in the air – Ale budeš mě muset chytit za krk 

a vyzvednout do vzduchu 

If you need anyone – Pokud někoho potřebuješ 

 

Pojďme se dostat k nejzáhadnější postavě v Trench éře. Pro někoho možná symbolizuje 

Blurryface, někdo ho bere jako jednoho z biskupů, o kterých je řeč v Nico and the Niners. 

Každopádně je to postava, která se výrazně podílí na novém scénáři.  

Postava, jež Tylera pronásleduje na cválajícím koni a potírá mu krk černou barvou. Je to 

připomínka černého krku, který symbolizoval Blurryface v minulé éře?  
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I'll stop my plans – Přeruším plány 

But you'll have to tie me down and then break both my hands – Ale budeš mě muset svázat 

a zlomit mi obě ruce 

If you need anyone – Pokud někoho potřebuješ 

A právě po tomto momentu, následuje slepě Tyler postavu, dokud si nevšimne žlutých květin. 

Na skalách se následně objeví zástup lidí. Mezi nimi i jeho manželka Jenna a Josh. Spekuluje 

se, že se tam objevuje i Jordan Dun, mladší bratr Joshe, Tylerovy sestry a bratr. 
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 Začínají shazovat žluté konfety. Kůň se splaší, Tyler začne utíkat přes řeku pryč a postava jej 

znovu následuje. V závěru videa Tyler leží se zmiňovanou žlutou květinou v řece, sledovaný 

Joshem ze skály. Končícím záběrem v HDS je moment, kdy Tyler z kufru auta vyndává 

bundu, jež se v nové sérii objevuje, ale záběr je použit až teď. Člověk si řekne, že to víc 

zamotané být nemohlo.  

 

NICO AND THE NINERS 

Nový song s sebou přináší další háček. Clancy. Někdo tvrdí, že je to Tylerovo alter-ego nebo 

jen metafora pro jeho pocity. Každopádně mě osobně ke Clancymu přivedlo něco jiného. 

Je to můj dubnový nákup na oficiálních stránkách twenty one pilots. Objednávala jsem vinyl 

Vessel, který vydali v roce 2013. Na hlavní stránce bylo video, které na konci ukrývalo odkaz. 

Tento odkaz jsem zadala do vyhledávače. Ten mě přesměroval na stránku www.dma.org. A to 

je místo, kde byl sepsaný deník.  

Neřeknu vám přesně, kdo Clancy je, a také to pravděpodobně kromě týmu nikdo neví. Jejich 

webovky byly několikrát aktualizovány, ale Clancyho zápisy odkazují na místo nazvané 

Dema. Dozvídám se, že chce tohle místo opustit a plánuje útěk. Pak konečně potvrdí, že je 

živý. Černobílé fotky byly taktéž zveřejněny webovkama. 
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Clancy, popisující svůj život a také devět let strávených v Demě 

 
Jeho slova o tom, jak se chystá Demu opustit. 
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Jedna z posledních fotek směřuje k Jumpsuitu. 

A teď se vraťme zpátky k Tylerovi a s ním reálně zamíříme na Ukrajinu. Videoklip se totiž 

natáčel v Charkově a Kyjevě. 

Tyler je uvězněný ve městě Dema, které je řízeno devíti biskupy. Ti následují fiktivní 

náboženství nazývané vitalismus. Předpokládá se, že Nico je jméno jednoho z těch devíti. Ale 

může zároveň představovat i Bandity, skupinu, která zachraňuje lidi uvězněné v Demě 

(tzn. Josh a spol.). 

Nico vyzývá Clancyho, aby utekl ve žluté kombinéze, která jej skryje před biskupy. Ti nejsou 

schopni vidět žlutou barvu. 

East is up, - Východ je nahoře 

 I'm fearless when I hear this on the low – Nebojím se, když tohle slyším šeptem 

East is up, - Východ je nahoře 

 I'm careless when I wear my rebel clothes – Nezajímá mě to, když nosím svoje rebelské 

oblečení 

East is up,- Východ je nahoře 

 when Bishops come together they will know that – Když se biskupové sejdou, budou vědět, 

že 

Dema don't control us, Dema don't control – Dema nás neovládá, Dema nás neovládá 

East is up  - Východ je nahoře 
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Biskupové jsou metaforou pro úzkost, nejistotu a negativní myšlenky, se kterými Tyler zápasí a chce jim 

uniknout. Právě v podobném stylu bylo vytvořeno i album Blurryface, kde Tyler pojmenoval všechno, co ho 

ovládá. 

 

Neodhadnu, zda je videoklip předchůdcem nebo pokračováním Clancyho deníku. 

Každopádně to vypadá, že Josh a jeho skupina jsou vlastně Nico and the Niners, kteří přichází 

zachránit Tylera ala Clancyho z Demy, ze kterého se snaží uniknout. 
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Jeden z důležitých momentů ve videoklipu. Tylerův a Joshův přátelský pozdrav, který byl 

poprvé spatřen ve videoklipu Stressed Out. 

I'm heavy, my Jumpsuit is on steady – Jsem těžký, moje kombinéza je připravená 

I'm lighter when I'm lower – Jsem lehčí, když jsem níž 

 I'm higher when I'm heavy – Jsem výš, když jsem těžší  

I'm so high, my Jumpsuit takes me so high – Jsem tak vysoko, moje kombinéza mě dostává 

tak vysoko 

I'm flying from a fire, from Nico and the Niners – Letím pryč od ohně, od Nica a devítky 

Každopádně Josh opravdu zachraňuje Tylera a odvádí ho z Demy pryč. Mimo jiné se tu Josh 

poprvé objevuje za bubny a Tyler s mikrofonem, zatímco je obklopují ostatní Bandité. Pak se 

společně vydávají pryč. 

 

LEVITATE 

Jestli jste toho názoru, že všechno dopadlo dobře a Tyler je zase v bezpečí, tak ne, ani 

náhodou, jsou to twenty one pilots, pro ně je příliš brzo dávat věci do pořádku.  

 

Bandité jsou ve svém tábořišti, Josh za bicíma a Tylerovy vlasy mizí. 
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Ze začátku se doopravdy zdá, že je všechno tak, jak má být. Tyler je zachráněn a mezi svými. 

Celé to probíhá jako šťastné přivítání Tylera do správné party. Samozřejmě má všechno své 

skryté významy. 

 

 
Na konci videoklipu je Tyler chycen za krk biskupem, který se objevil v předchozích videích a odtažen pryč.  

 I know how to levitate up off my feet – Vím, že dokážu levitovat 

And ever since the seventh grade I've learned to fire-breathe – A od sedmé třídy jsem se 

naučil dýchat oheň 

And though I feed on things that fell – A i přes to, že nás nohy klamou 

You can learn to levitate with just a little help – Můžeš se naučit levitovat s malou pomocí 

Learn to levitate with just a little help – Naučit se levitovat s malou pomocí 

Come down, come down, - Pojď dolů, pojď dolů 

Cowards only come through when the hour’s late – Zbabělci projdou ven jen v pozdních 

hodinách, 

And everyone’s asleep, mind you – A všichni spí, pochop 

Now, show up, show up – Teď se ukaž, ukaž se 

I know I shouldn’t say this – Vím, že bych to neměl říkat 

But a curse from you is all that I would need right now, man. – Ale kletba od tebe je něco, co 

bych teď potřeboval, člověče 
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Pojďme to prostě zamotat ještě víc, než to je. Protože Levitate textově i klipově odkazuje 

k písni Car Radio, která pochází z alba Vessel (vzpomeňte si na můj nákup právě tohoto alba). 

V klipu na Car Radio si totiž Tyler sám strojkem přejede hlavu, to samé se pak stane za 

pomocí Banditů v Levitate. 

 

Car Radio, album Vessel 

Píseň pojednává o skutečnosti, kdy Tylerovi ukradli z auta rádio 

 

Co se týče textu, Tyler v této písni zpívá: 

I have these thoughts so often I ought – Tyhle myšlenky mám tak často, že bych měl 

 to replace that slot with what I once bought – Zaplnit díru něčím, co jsem si jednou koupil 

 A v Levitate jeho slova zní: 

I got back what I once bought back – Dostal jsem zpátky to, co jsem si jednou koupil 

In that slot I won't need to replace. – To místo už nebudu potřebovat zaplnit 

 

Během psaní tohoto článku jsem ale přišla na ještě jednu důležitou věc. Levitate je 

pravděpodobně zároveň odkazem na Jumpsuit. 
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Tyler totiž v Jumpsuitu zpívá: 

I'm lighter when I'm lower – Jsem lehčí, když jsem níž 

 I'm higher when I'm heavy – Jsem výš, když jsem těžší 

A když se člověk zamyslí nad tím, že je lehčí a výš, dojde mu, že je to popsání levitace. 

Vhledem k tomu, že Twenty one pilots sleduju snad od jejich začátku, nesmím zapomenout 

na moji teorii, kdy si osobně myslím, že se tu dá spekulovat i o triologii pro A car, A torch, A 

death. Píseň je z roku 2009. V té době nebyl ještě Josh Dun součástí. Je to vůbec první album 

Twenty one pilots se stejnojmenným názvem. 

1) A car (auto) – Znázorňuje Heavy dirty soul  

2) A torch (pochodeň) – Znázorňuje Josh, když jde zachránit Tylera 

3) A death (smrt) – Znázorňuje biskup, který v Levitate Tylera odtáhne 

 

(Eva Vranovská, 4A) 
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Investigativní reportáž 
 

DEN RADNICE SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ 

Během září a celkově na podzim probíhají po celém Brně skoro ve všech městských 

částech akce s názvem „Den radnice“. V tento den připraví vedení radnice městské části 

bohatý program pro své spoluobčany. Jelikož se nám začátkem října blíží komunální volby, 

snaží se radnice udělat program co nejpříjemnější. Já jsem s kamerou, v rámci našeho 

časopisu, zavítal na Den radnice v městské části Brno – Starý Lískovec, kde probíhal 

zajímavý program. 

Pro děti i dospělé zde byly připraveny závody. Na ty nejmenší čekal závod na 

koloběžkách, anebo trojkolkách. V kategorii děti od 7 do 11 let běh na 400 m. Na děti ve věku 

12 až 15 let čekal běh na 1000 m a pro starší 16 let běh 7000 m. Všichni zúčastnění si běh 

náramně užili. Ovšem vyhrát mohl pouze jeden. Na děti později čekaly různá sportovní 

stanoviště, a dokonce i Bubble show.  

V rámci Dne radnice byla také poblíž vícegeneračního hřiště ve Starém Lískovci 

vysazena k příležitosti 100. výročí od založení republiky mladá lípa. Slavnostního vysazení se 

osobně zúčastnil sám starosta MČ Brno – Starý Lískovec Mgr. Vladan Krásný (ODS) 

a místostarosta MČ Brno – Starý Lískovec Mgr. Jiří Dvořáček (KDU – ČSL).  

 
Kuba Kříž a jeho obdivovatel slovenský rapper Suvereno. 
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Později odpoledne vystoupil se svým pěveckým vystoupením známý muzikálový 

herec Braňo Polák a známý slovenský rapper Suvereno. „Velmi pekná akcia mosím ohodnotit, 

že atmosféra a ludia boli vďačný a myslím, že zábava tu rozhodne bola. Hlavně ke koncu, kdy 

za to pravdu poriade rozjelo. Som rad že všietko padlo na orodnou podu. Starý Lískovec som 

navštívil už nekolkokrát, a to když sem vystupoval na ZŠ Elišky Přemylovny se svojim 

programom proti šikaně. Citim sa tu skvele a dufam, že se sem jěstě nekudy vratim.“ Řekl 

slovenský rapper Suvereno. 

 
Den radnice v městské části Brno – Starý Lískovec. 

(Jakub Kříž, 3L) 
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Vyslechni svého učitele,  

tenkokráte s Tomášem Novotným 
 
Redaktor: „Kde jste se narodil a kde momentálně žijete?“ 

Narodil jsem se v Havlíčkově Brodě a momentálně žiju tady v Brně. 

Redaktor: „Jak dlouho působíte tady u nás na škole? Kde jste působil předtím?“ 

Na škole jsem od roku 2013 a předtím jsem učil na univerzitě, ale to prostředí mně tam 

přestalo vyhovovat a tak jsem teď tu. 

Redaktor: „Kterou vysokou školu (aprobaci) máte vystudovanou?“ 

Stačí na České nasednout na šalinu a vystoupit hned na druhé zastávce tj. na Konečného 

náměstí a jste u botanické zahrady, která je součástí mé almy mater, tedy Přírodovědecké 

fakulty MU. 

Redaktor: „Jaké učíte předměty a jaké jsou vaše další funkce na škole?“ 

Učím matematiku a fyziku a na škole obvykle běhám k věcem, které přestaly fungovat. Při 

takových opravách využívám ty nejsofistikovanější metody, jako jsou například kontrola 

zapojení kabelu, nebo vypnutí a zapnutí. 

Redaktor: „Co máte na naší škole rád?“ 

Bydlím kousek od ní, takže vlastně to, že jsem brzy v práci, ale i rychle doma.  

Redaktor: „Co byste na škole naopak změnil?“ 

Určitě by se mi líbilo, kdyby tu přibylo místo pro kola. A kdyby se zvelebil pozemek školy, 

což se už částečně realizuje. 

Redaktor: „Vzpomenete i jaký jste byl student? Měl jste někdy nějakou důtku nebo sníženou 

známku z chování? Jestli ano, tak za co?“ 

Vzorný a pilný určitě (směje se).  

Redaktor: „Co vy a tělesné tresty? Jste pro nebo proti? Zavést či nezavést?“ 

K násilí mám obecně negativní postoj. Takže za mne proti. Ale rodičům bych výchovný 

pohlavek nijak nezakazoval. 
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Redaktor: „Jak se Vám komunikuje s rodiči? Zažil jste už nějakého rozzlobeného rodiče?“ 

Musím zaklepat, že rodiče mám zatím klidné. 

Redaktor: „Kdo nebo co v životě byl váš nejlepší učitel?“ 

Samozřejmě rodiče a prarodiče. Člověk si tyto věci uvědomí, až když se začne potkávat 

s jinými lidmi, kteří mají jiné návyky a jinou povahu. A odkud se tato jinakost vzala? Právě 

z jiného prostředí výchovy. Dále bych určitě řekl, že mi hodně dalo osamostatnění, když jsem 

se na studia odstěhoval od rodičů. 

Redaktor: „Co Vás nejvíce baví a na druhou stranu štve na této profesi?“ 

Baví mě, když žáci tápou nad problémy, které jim zadám, a nakonec přijdou na správné 

řešení. Štvou mě bídné mravy některých žáků, které člověku dokáží úplně zkazit den.  

Redaktor: „Jaká akce, kterou pořádala naše škola, byla pro Vás nejzajímavější?“ 

Určitě zářijový projekt EDISON. Připomnělo mi to projekt z mého gymnázia, kdy jsme 

navázali kontakt se školou ze Švédska a konaly se různé výměnné pobyty. A myslím si, že 

právě kulturní výměna a zbavení se strachu z cizího a nepoznaného může i vyléčit naši silně 

xenofóbní společnost. 

Redaktor: „Máte nějakého oblíbeného žáka? Jaká je Vaše oblíbená třída?“ 

Oblíbený žák? Asi Neville Longbottom. Nejraději mám určitě svou 2.L, ale myslím, že 

všechny třídy, které letos učím, jsou báječné! 

Redaktor: „S jakým zaměstnancem školy, či pedagogickým kolegou nejvíce kamarádíte? 

S kým se Vám nejlépe spolupracuje?“ 

Určitě panuje skvělá nálada v kabinetě matematiky, kde sídlím. A pak musím pochválit 

i skvělé vztahy s kabinetem tělesné výchovy. 

Redaktor: „Chtěl jste být učitelem už od dětství? Pokud ne, proč jste se stal učitelem?“ 

Rád jsem od dětství všechny kolem sebe poučoval, až si z toho rodina dělala legraci. A tak 

učitelství bylo asi logickým důsledkem.  

Redaktor: „Máte nějaký životní vzor?“ 

Asi dědeček, protože je nejstarší v rodině a člověk vidí, co za těch 80 let života úžasného zažil 

a vybudoval. On je pro mne strašně inspirativní člověk. 
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Redaktor: „Jaké máte rád seriály a filmy?“ 

Miluji britské sitcomy jako jsou Červený trpaslík, Černá zmije, Jistě, pane ministře, 

Blackbooks a další. Filmy podle nálady. Tady bych ale doporučil čtenářům zajít na nějaký 

filmový festival. Dnešní doba je taková, že sociální síť vám automaticky nabízí v reklamě 

věci, které jste si nedávno koupili, přehrávač vám hraje vaše oblíbené písně a supermarket vás 

informuje, že vaše oblíbená tyčinka je ve slevě. Abych to shrnul, člověk dnes dostává to, co 

chce. To je samozřejmě pěkné, ale má to jednu stinnou stránku. Zabraňuje vám to objevovat 

nové věci. V případě filmů to může fungovat tak, že když si přečtete popisek filmu, tak vás 

nezaujme a vy ten film neshlédnete. Na festivalu filmů je velké množství filmů a vstupenka 

vás už donutí na nějaký film tak či onak zajít a objevit tak něco nového a možná i báječného, 

co vás obohatí na duši. 

Redaktor: „Jakou posloucháte hudbu a máte oblíbeného interpreta?“ 

Mám rád hudbu 80. let. Ale jinak také rád navštěvuji brněnskou filharmonii. 

Redaktor: „Jaké čtete knihy?“ 

Baví mě historické knihy a fantasy knihy. Nedávno jsem dočetl Zaklínače a v současnosti čtu 

o luštění hieroglyfů. 

Redaktor: „Jaké máte koníčky? Provozujete nějaký sport?“ 

Mé kolo je jako cesta do ráje. To znamená, že při jízdě na kole, ale nějaké náročnější, člověk 

zapomene na všechny svoje problémy i problémy světa a soustředí se jen na jízdu. Je to velmi 

osvobozující pocit. A pak také jako matematik hraju rád šachy. 

Redaktor: „Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo a jaké naopak nemusíte?“ 

Už od dětství miluji párek s bramborovou kaší. Na druhou stranu jsem nikdy nepřišel moc na 

chuť zabijačkovým pochoutkám. 

Redaktor: „Co dělá takový učitel, když má dva měsíce prázdnin?“ 

Třeba je ještě 14 dní na dětských táborech a pak odjede jezdit na kole po Alpách. 

Redaktor: „Jaké máte plány do budoucna? (5 až 10 let)“ 

Pane redaktore. Pokud odjíždím v 7:00 ráno někam na cesty, znamená to, že vstanu v 5:00, 

abych si ještě zabalil. A pak se podívám, jak mne to vlastně jede a najdu ubytování. 5 let do 

budoucna je pro mne sci-fi. 
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Redaktor: „A máme tady poslední otázku. Máte nějakou zajímavou nebo vtipnou historku 

z pedagogické praxe?“ 

Před 4 lety bylo v učebně fyziky připevněno velké asi 20 kg stahovací plátno. Já jsem otočen 

ke třídě začal při výkladu kvantové hypotézy to plátno stahovat. V tom jsem uslyšel prasknutí 

a jekot slečen ve třídě. Držák plátna prasknul a jako kyvadlo se to plátno zhouplo jen pár 

centimetrů od mé hlavy.  

Chvilku jsem to se slečnami rozdýchával. Ale pak jsme to vzali s humorem. A zbytek hodiny 

jsme vymýšleli titulky do novin. Na tyto titulky si ještě vzpomínám. 

„Mladý učitel hrdinně zemřel při výkladu kvantové hypotézy.“ 

„Učitel zemřel při hodině než stačil zadat domácí úkol, žáci jsou zdrcení.“ 

„Žáci požadují přerušení smutku, neboť se již chtějí dozvědět, jak kvantová hypotéza končí.“ 

„Umírající učitel ještě z posledních sil stihnul dopočítat kinetickou energii padajícího plátna.“ 

„Tragédie! Učitel umíral při hodině fyziky. Žáci tvrdí, že si ničeho nevšimli.“ 

„Učitel zemřel při výuce. Tři dívky se dostaly do péče psychologů. Následující den při hodině 

chemie zjistil i zbytek třídy, že potřebuje péči psychologů.“ 

 
Mgr. Tomáš Novotný a jeho učedník Kuba Kříž. 

 (Jakub Kříž, 3L) 
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Kronika školy aneb co se událo ve škole  

za měsíc červen 

Konference oboru SOČ 2018 (1. 6. 2018) 

Dne 1. 6. 2018 se uskutečnila celostátní odborná konference oboru Sociální činnost na 

téma „Specifika sociální práce s lidmi se smyslovým postižením“. 

Pořadatelem konference byla Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková 

organizace. Konference se zúčastnily odborné vyučující naší školy a třídy 1. S, 2. S, 3. S, 2. L 

a 3. L. 

Pozvání přijali následující odborníci: 

Mgr. Lenka Pláteníková a Jan Balák – organizace Vodící pes 

Mgr. et Mgr. Zuzana Hlavičková – organizace Tichý svět neslyšících 

Mgr. Jarmila Žílová a Mgr. Markéta Korbelová – nezisková organizace AGAPO, která 

zaměstnává klienty se zdravotním a sociálním znevýhodněním 

 
Přednáška jednoho z pozvaných odborníků. 
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Z řad žáků vystoupily žákyně 3. S Lucie Černá (canisterapeutické začátky) 

a Alexandra Kubíčková spolu s Lucií Březinovou (minikurz znakového jazyka). 

Věřím, že konference byla pro všechny zúčastněné obohacující a informace, které 

získali, zužitkují v každodenním životě. 

 
Obecenstvo z řad žáků. 

 
Canisterapeutická ukázka. 
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Minikurz znakového jazyka. 

(Mgr. Vendula Soldánová) 

Slavnostní vyřazení absolventů (7. 6. 2018) 

Dne 7. 6. 2018 proběhlo slavností vyřazení žáků čtvrtých ročníků ve Dvoraně školy. 

Absolventi dostali z rukou vedení vysvědčení, pamětní šperk, CD s fotografiemi a květinu. 

Během akce se uskutečnilo i hudební vystoupení žáků druhého ročníku. 

 
Vedení školy. 
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Maturanti a jejich učitelé při slavnostním zahájení. 

 

 
Vyřazení úspěšných maturantů ze 4.L 
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Závěrečná řeč žákyně ze 4.L před všemi absolventy školy. 

(zapsal: Mgr. Jaroslav Mikyna) 
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Den hudby 

(8. 6. 2018) 

Dne 8. června 2018 proběhla na SZŠ Jaselské akce s názvem „Den hudby“. Tuto akci 

vyhlašoval projekt Hrdá škola na měsíc červen. Den hudby probíhal v pátek od 7:45 do 10:40 

během přestávek.  

Aby vůbec tato akce proběhla, bylo potřeba provést výběr hudby. O to se postaralo 

naše duo Jakub Kříž a Eva Květoňová z 2. L, kteří zároveň tuto akci moderovali. 

 
Všeuměl Kuba Kříž jako hlavní moderátor a zkušený mixážník hudby. 

Zástupce studentského parlamentu (Eliška Levková, ZA 1. C) rozdávala žákům během 

dopoledne barevné lístečky, na které mohli žáci písemně vyjádřit, zda se jim hudba líbila, 

nové návrhy, jak využít hudbu ve škole, či jaký repertoár hudby by chtěli v případě opakování 

této akce. Současně tyto lístečky žáci vhazovali do vytvořené krabice (viz foto) a poté byly 

žákyní (Eliška L.) studentského parlamentu roztříděny.  

Ze 161 rozdaných lístečků bylo pouze 7 lístečků, kterým se hudba nelíbila. Mezi nové 

návrhy žáci uváděli hudbu místo zvonění, opakovat častěji i mimo tento den a hlavně umožnit 

i hudbu na chodbách. Jako námitky psali žáci, že hudba byla málo nahlas nebo krátkou dobu 
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(pouštět více přestávek). A na závěr uvádíme interprety, jaké si nejvíce přejete: Karel Gott, 

Ben Cristovao, Queen, Michael Jackson, Shakira.  

V neposlední řadě chceme poděkovat panu Marholdovi za zprovoznění techniky 

a vedení za možnost tuto akci uskutečnit. Myslíme si, že tato akce proběhla v pozitivní náladě 

a těšíme se na další Den hudby. 

 
Lístky s „hudbou na přání“. 

(koordinátoři SP) 

 

XXIII. Celostátní soutěž v první pomoci 

(10. – 11. 6. 2018) 

Ve dnech 11. a 12. června 2018 proběhl na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská, 

příspěvkové organizaci XXIII. ročník Celostátní soutěže první pomoci pod záštitou hejtmana 

Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a MŠMT. Soutěž zahájila v 9.00 hodin 

PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., ředitelka Střední zdravotnické školy, propagátorka soutěží 

první pomoci a organizátorka minulých ročníků.  

Soutěžilo 30 družstev ze zdravotnických škol z celé České republiky a 1 družstvo ze 

zdravotnické školy v Trenčíně ze Slovenska. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – kategorie 

A středních zdravotnických škol a kategorie B vyšších zdravotnických škol. Každý rok se 



45 
 

snažíme o inovaci v soutěži, a také o aplikaci nejmodernějších poznatků z oblasti poskytování 

první pomoci. Úkoly pro soutěžící družstva se stále více přibližují realitě. Hodnotící 

třináctičlenná komise byla z řad lékařů, zdravotníků nemocnic města Brna, záchranářů a z řad 

odborných učitelek. 

 

 
Celostátní soutěž v první pomoci 2018. 

I v letošním roce musela soutěžící družstva projít třemi stanovišti a družstva 

z kategorie B vyšších zdravotnických škol ještě stanovištěm „Hromadné neštěstí“. Na prvním 

stanovišti byly k dispozici profesionální pomůcky. Úkoly na druhém stanovišti vycházely 

z úrazů nejčastěji vznikajících v domácím prostředí. Při poskytování první pomoci muselo 

družstvo prokázat schopnost improvizovat a vycházet pouze s pomůckami, které se často 

v domácnosti nacházejí. Úkoly prvního a druhého stanoviště byly soustředěny do budovy 

školy. Třetí stanoviště a stanoviště Hromadné neštěstí bylo umístěno mimo budovu školy, 

v parku na Obilním trhu.  

Soutěžící po ukončení soutěžního úkolu byli ihned vyrozuměni o chybách, kterých se 

během poskytování první pomoci dopustili. Družstva mohla ihned podat protest proti výroku 

poroty. Pokud nesouhlasili soutěžící s rozhodnutím hlavního rozhodčího stanoviště, mohli 

podat písemný protest hlavnímu rozhodčímu soutěže, tím se zvýšila objektivnost soutěže.  
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Cílem organizátorů soutěže první pomoci bylo připomenout všem lidem, jak je 

důležité umět včas a kvalitně poskytnout první pomoc. Je nutné si uvědomit, že život máme 

každý jen jeden. Je škoda, pokud život končí jen proto, že na místě neštěstí nebyla poskytnuta 

první pomoc včas, kvalitně nebo nebyla poskytnuta vůbec.  

V tomto roce stejně jako v minulých letech obdržela všechna soutěžní družstva krásné 

ceny. Ještě než se všichni soutěžící rozjeli do svých domovů, pozvala ředitelka školy 

PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. odborné učitelky na celostátní odbornou konferenci první 

pomoci, která se bude konat dne 17. října 2018 a vyhlásila XXIV. ročník Celostátní soutěže 

první pomoci, který se bude konat 10. a 11. června 2019 na Střední zdravotnické škole Brno, 

Jaselská, příspěvkové organizace.  

PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D.,  

ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, 

   Jaselská, příspěvková organizace 

 

 
Tým SZŠ Jaselská ZA3B. 
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Výsledková listina - kategorie A (SZŠ) 

Družstvo 
číslo 

Stanoviště 
A 

Stanoviště 
B 

Stanoviště 
C Test Součet 

bodů Umístění 

SZŠ Trenčín 0 0 0   0 1 

SZŠ Jaselská 
ZA2B 30 40 10 2 82 2 

SZŠ Trutnov 45 15 20 3 83 3 

SZŠ Vsetín 85 5 5   95 4 

SZŠ 
Chomutov 65 55 0 2 122 5 

SZŠ 
Šumperk 20 60 40 3 123 6 

SZŠ Most 70 30 25   125 7 

SZŠ Jaselská 
2L 20 35 100   155 8 

SZŠ Nový 
Jičín A 60 50 60   170 9 

SZŠ a VOŠZ 
Havlíčkův 

Brod 
50 50 90   190 10 

SZŠ Hranice 30 80 85   195 11 

SZŠ a VOŠZ 
Zlín 60 70 70   200 12 

SZŠ 
Kroměříž 55 90 90   235 13 

SZŠ Třebíč 115 95 30   240 14 

SZŠ Děčín 30 220 10   260 15 

SZŠ Opava 100 130 85   315 16 

SZŠ a VOŠZ 
Hradec 
Králové 

85 200 75   360 17 

SZŠ a VOŠZ 
Žďár n. Sáz. 75 200 90 3 368 18 

SZŠ Kyjov 100 165 100 4 369 19 

SZŠ Uherské 
Hradiště 135 90 140 5 370 20 

SZŠ Plzeň 40 240 95   375 21 

SZŠ Kolín 40 180 205   425 22 

SZŠ 
Pardubice 245 230 225   700 23 
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Tým SZŠ Jaselská 2L. 

 

Výsledková listina - kategorie B (VOŠZ) 

Družstvo Stanoviště 
A 

Stanoviště 
B 

Stanoviště 
C 

Hromadné 
neštěstí 

Součet 
bodů 

Poř.č. 
hrom.n

. 

Umístění 

VOŠZ Brno, 
J. Podsedníka 15 0 0 315 330 1 1 

SZŠ Jaselská  
ZA3B 5 20 0 395 420 6 2 

VOŠZ 
Havlíčkův 

Brod II 
35 70 25 305 435 3 3 

SZŠ a VOŠZ 
Žďár n. Sáz. 

II 
50 140 50 725 965 5 4 

SZŠ a VOŠZ 
Třebíč II 50 75 90 1255 1470 4 5 

SZŠ Jaselská 
3L 100 20 60 1530 1710 2 6 

SZŠ a VOŠZ 
Zlín II 120 360 105 2570 3155 7 7 
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První pomoc při hromadném neštěstí. 

 

 
Nástup družstev při vyhlášení výsledků. 
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Tým SZŠ Jaselská 2B, který skončil celkově druhý ve své kategorií A (SZŠ). 

 
Tým SZŠ Jaselská 2L, který obsadil osmé místo ve své kategorií A (SZŠ). 
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Tým SZŠ Jaselská 3B, který skončil celkově druhý v kategorií B (VOŠZ). 

Více fotek naleznete na stránkách školy – http://www.szs-jaselska.cz/fotogalerie/soutez_pp.php 

 

Světová škola 

(12. 6. 2018) 

Dne 12. 6. 2018 se v Praze zástupci žáků naší školy, Eva Květoňová a Jakub Kříž 

s Mgr. Ivou Lambovou, zúčastnili prezentace celoroční práce v rámci projektu Světová škola. 

Zde mělo 15 škol z celé republiky možnost obhájit svůj titul, který se celý rok snažily získat. 

Každá škola si vybrala některé z globálních témat, které následně zpracovali ve formě 

workshopů. O naši celoroční práci na téma „Zdraví pro všechny v jakémkoliv věku“ jsme 

informovali ve formě powerpointové prezentace, kde jsme dokumentovali jednotlivé kroky 

žáků od fáze: zjišťuj - ve formě dotazníků, uč se - v rámci výuky předmětů VKZ, OSE, PRP, 

SOM, PSL nebo ve formě projektových dnů například v prosinci Den zdraví a v dubnu na 

akci na Obilním trhu: Všechny cesty ke zdraví. Zájem veřejnosti potvrdil, že naše akce se nám 

velice vydařila a že jsme splnili myšlenku řešení globálních témat mezi mladými lidmi 

i obyvateli Brna. V Praze naše škola splnila poslední kritérium v projektu, a tak se nám 

podařilo získat titul Světová škola! Certifikát k titulu si nyní můžeme prohlédnout na nástěnce 

naší školy u vrátnice. Titul jsme získali na dva roky, ale tím vlastně naše práce začíná, protože 

http://www.szs-jaselska.cz/fotogalerie/soutez_pp.php
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nyní bychom se měli zamyslet nad tím, která další témata můžeme otevírat. Kdo má chuť 

a nápady, ten je vítán a dveře má určitě otevřené!!! 
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Prezentace naší školy Jakubem Křížem a Evou Květoňovou (2.L). 

 
Jakub Kříž a Eva Květoňová (2.L). 

 

(Mgr. Iva Lambova) 
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Celostátní soutěž první pomoci v Jihlavě 2017/2018 

(20. 6. 2018) 

V termínu od 20. 6. 2018 do 21. 6. 2018 proběhla ve sportovním areálu Nové 

Břište  Jihlavy Celostátní soutěž první pomoci. Akce se zúčastnili žáci prvních a druhých 

ročníků z celkem 33 zdravotnických škol z České republiky, Slovenské republiky 

i z Německa. Naši školu reprezentovali žáci z 2. C třídy Klára Hintenausová, Barbora 

Hynštová, František Mičánek a Jakub Luňáček. 

Soutěž byla rozvržena do dvou dnů. Každý den soutěžící poskytovali první pomoc 

raněným vždy na čtyřech stanovištích. Modelové situace byly umístěny v terénu tak, aby si 

žáci museli poradit se zabezpečením situace pro všechny a uměli rozhodnout o důležitosti 

poskytnutí první pomoci. Na závěr  soutěže proběhlo vyhlášení úspěšnosti soutěžních 

družstev. 

Naši žáci se umístili na krásném 24. místě z celkových 33. družstev. Za pedagogy se 

akce zúčastnila třídní učitelka soutěžících žáků Mgr. Iva Lambova. Soutěž se všem velice 

líbila, protože si žáci měli možnost vyzkoušet nebezpečné situace přímo v terénu. 

 
Nástup všech družstev. 
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Žáci 2.C, kteří se zúčastnili soutěže první pomoci v Jihlavě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Momentka ze soutěže. 
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Žáci 2.C s Mgr. Ivou Lambovou. 

(Mgr. Iva Lambova) 

 

 

(Autoři kroniky: Mgr. Jana Urbánková a Mgr. Jaroslav Mikyna) 
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Tajemný předmět 

 

Vážení čtenáři, máme pro Vás další nelehký úkol! Kdo ví, co je to za předmět 

a k čemu slouží? Vítěz tipovací soutěže získá opět sladké ceny   

     

     (red.) 
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Rébus 

 

Řešení rébusu č. 1 z minulého čísla: 

Najděte pandu! 

 

Zadání rébusu č. 1 

Na obrázku vidíte ze sirek napsanou číslici pět. Dokážete přemístit sirky tak, aby vzniklo číslo 

16? Žádnou sirku nesmíte rozlomit. 
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Zadání rébusu č. 2 

Pokuste se nakreslit tento obrazec jedním tahem, přičemž nesmíte přejet po již nakreslené 

čáře znovu. 

 

 (Mgr. Tomáš Novotný) 
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