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Editorial 

 

Rok se s rokem sešel a dostává se Vám do rukou, milí čtenáři, poslední vydání 

Jaselského kurýra v letošním školním roce, který byl pro naši školu velice úspěšný. Tento rok 

jsme se zúčastnili dvou školních novinářských soutěží. První byla celorepubliková soutěž 

„O nejinspirativnější školní časopis roku“, kterou pořádal Odborových svaz novinářů 

a pracovníků médií České republiky a ve které jsme se dostali do „Top Ten“ mezi všemi 

časopisy v České republice. Druhou byla, tak jako už každý rok, soutěž „O nejlepší školní 

časopis roku“, kterou pořádá Asociace středoškolských klubů České republiky (AŠKČR). 

V této soutěži jsme obsadili krásné první místo v kategorii Střední školy Jihomoravského kraje 

a nechali za sebou všechny prestižní střední školy v Brně. Díky tomuto prvnímu místu 

postupujeme do celorepublikového finále, které se uskuteční na podzim v Brně, a utkáme se 

v přímém souboji s vítězi z ostatních krajů.  

 

Téměř celá stálá redakce školních novin: Mgr. Jaroslav Mikyna, Mgr. Jiří Crha, Mgr. Jana Urbánková, 

Mgr. Tomáš Novotný, Mgr. Tereza Kaplanová, Nikol Georgiánová (4.L), Petra Hlaváčková (4-L), 

Eva Vranovská (3.A), Simona Hrabovská (2.L), Denisa Valíková (2.L), Kuba Kříž (2.L), Andrejka Vu Nguyen 

a Anička Vu Nguyen (2.C). Na fotce chybí Klára Hájková (2.B). 
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Rádi bychom poděkovali všem pravidelným i náhodným přispěvatelům, moc si vážíme 

Vaší práce, bez Vás bychom nebyli tam, kde jsme. Další dík patří Vám, čtenářům, bez kterých 

bychom neměli motivaci se zlepšovat a posouvat pomyslnou laťku výš a výš. Otázkou je, jestli 

se můžeme posunout ještě někam výš . 

Největší dík pak patří vedení naší školy, které v nás vzbudilo touhu po oživení tradice 

psaní školního časopisu a věřilo v naše redaktorské schopnosti. Úspěch patří především Vám. 

 

(red.) 
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Přehled nadcházejících školních akcí 

na měsíc červen 

 

Slavnostní vyřazení žáků čtvrtých ročníků (7. 6. 2018) 

První červnový čtvrtek proběhne slavnostní vyřazení žáků čtvrtých ročníků ve Dvoraně 

školy od 10:00 do 11:00. Absolventi dostanou z rukou vedení školy vysvědčení, pamětní šperk, 

CD s fotografiemi a květinu. Během slavnostního vyřazení se uskuteční také hudební 

vystoupení.   

Den hudby (8. 6. 2018) 

V rámci projektu Hrdá škola pořádá studentský parlament na měsíc červen Den hudby. 

Tato akce je předběžně naplánována na 8. 6. 2018. V době přestávek bude hrát hudba pod 

vedením předsedy SP Jakuba Kříže, který zároveň o velké přestávce vystoupí s doprovodným 

komentářem. 

(Organizace: SP) 

XXIII. ročník Celostátní soutěže první pomoci (11. 6. – 12. 6. 2018) 

11. a 12. června se uskuteční již 13. ročník Celostátní soutěže první pomoci, kterou 

pořádá naše škola pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka. Soutěž 

bude probíhat v prostorách školy a jejím okolí.    

 

(Organizuje: Mgr. Hana Kašparovská) 
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Zajímavé kulturní akce v Brně  

na měsíc červen 

Přehlídka ohňostrojů Starobrno – Ignis Brunensis (25. 5. – 17. 6. 2018) 

Na Brněnské přehradě se po roce objeví velká přehlídka ohňostrojů. Tohoto 21. ročníku 

soutěže se opět zúčastní mnoho mezinárodních týmů. V rámci hlavní soutěže se uskuteční 

celkem čtyři velké ohňostrojové show. První proběhne v sobotu 2. června, druhá ve středu 6. 

června, třetí v sobotu 9. června a konečně čtvrtá ve středu 13. června. Závěrečný ohňostroj nad 

hradem Špilberk bude představen v sobotu 16. června. Celá akce se ponese v duchu výročí 

založení Československého státu v roce 1918.  

 

Další informace naleznete na stránkách akce – ignisbrunensis.cz.  

Celý plán akce, včetně doprovodného programu pak najdete zde – 

http://www.ignisbrunensis.cz/data/files/magazin/IGNIS18_magazin-program.pdf 

 

Vladimír Remek – cesta ke hvězdám (do 10. 6. 2018) 

Hvězdárna a planetárium Brno a Technické muzeum v Brně (kde se akce koná) si při příležitosti 

40 let od letu prvního československého kosmonauta do vesmíru pro návštěvníky přichystali 

výstavu, která připomíná toto výročí. K nahlédnutí budou osobní věci kosmonautů, původní 

obaly od potravin nebo raritní fotografie. Zajímavostí výstavy bezesporu bude i originální 

postava Krtečka, kterou si v roce 2011 vzal sebou do raketoplánu Endeavour americký astronaut 

Andrew Feustel.  

 

Více informací najdete na internetových stránkách Technického muzea v Brně – 

http://www.technicalmuseum.cz/akce/vladimir-remek-cesta-ke-hvezdam/ 

  

(Mgr. Jaroslav Mikyna) 

 

 

 

 

 



7 
 

Toulavé boty 

 

Spojené státy americké – Los Angeles (Město andělů) 

 

 Konečně je tu červen, báječný červen, pro mě nejkrásnější a nejoblíbenější měsíc 

z celého roku – příroda je krásně zelená a rozkvetlá (zatím nespálená od silného letního slunce), 

dozrávají třešně a jahody, pomalu končí školní rok a všichni se už netrpělivě připravujeme na 

dva měsíce prázdnin, během kterých vyrážíme na nejrůznější výlety do blízkých či vzdálených 

destinací naší krásné země. Pokud někdo z vás ještě stále neví, kam vyrazit o blížících se letních 

prázdninách, přicházím s posledním cestopisem tohoto školního roku, který by mohl být právě 

inspirací na pěkný výlet. 

 Dnes se prostřednictvím Toulavých bot podíváme opět do Ameriky, konkrétně do 

kalifornského Los Angeles, které patří mezi nejznámější a největší města na světě. Troufnu si 

říct, že každý z vás o tomto městě slyšel, jelikož se opravdu jedná o významné místo filmového, 

hudebního, výtvarného a oděvního průmyslu. LA patří do skupiny velkoměst, jejichž populace 

přesahuje úchvatných 10 milionů obyvatel (docela vtipné je, že jedno město má víc obyvatel 

než naše celá republika), rozprostírá se u pobřeží Tichého oceánu v jihozápadní části Spojených 

států amerických a často bývá označováno za vůbec nejkrásnější město na světě. Obyvatelstvo 

je opravdu různorodé – řekl bych, že zde potkáte snad všechny národnosti, převažují 

Američané, přistěhovalci ze Střední Ameriky a Asiaté. Město je významným přístavem pro 
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celou oblast Tichého oceánu, nachází se v něm jedno z největších letišť světa – LAX, najdete 

zde řadu slavných sportovních klubů, jako například hokejové Kings či basketbalové Lakers. 

 LA je vážně obrovské – cesta z jednoho konce města na druhý v autě může trvat klidně 

i více než 3 hodiny (záleží na dopravě), z letiště do hotelu v centru pojedete třeba hodinu. Dokud 

člověk město nevidí na vlastní oči, nemá absolutně představu o jeho rozlehlosti. Díky své 

velikosti a poloze nabízí LA celou řadu možností jak trávit volný čas. Myslím si, že by vám 

nestačil ani celý měsíc, abyste město dobře poznali, navštívili všechny atrakce, pláže a obchody 

– tak obrovské je. Milovníci filmu si přijdou na své díky chodníku slávy, filmovým studiím, 

luxusním vilám hollywoodských celebrit a všudypřítomným billboardům informujícím o 

dalších a dalších premiérách nových filmů. Shopaholici stráví klidně týden na slavné Rodeo 

Drive v Beverly Hills, kde se nacházejí obchody všech luxusních světových značek v čele 

s Chanelem, Vuittonem, Armanim apod. Dobrodruzi vyrazí do okolních hor na setkání s kojoty 

a chřestýši, sportovci využijí nekonečné pláže pro surfování. Takhle bych mohl pokračovat do 

nekonečna. 

 Rád bych vám v dnešním cestopisu dal několik tipů na slavná místa, která musíte vidět, 

pokud se do LA jednou dostanete. Samozřejmě každý z nás má rád něco jiného, ale toto jsou 

opravdu důležité body, bez kterých by návštěva města nebyla kompletní. 

 Jedná se o: Hollywood Sign, Griffith Observatory, The Walk of Fame, Beverly Hills 

+ Rodeo Drive, Santa Monica Beach a Venice Beach. Přijměte tedy pozvání na vycházku po 

nejznámějších místech slavného „Města Andělů“, jak zní doslovný překlad. 

Hollywood Sign 

 Hollywood Sign je asi nejznámějším místem nebo pojmem v celém LA – jedná se 

o ocelovou konstrukci, která drží velká bílá písmena Hollywood vysoko v kopcích nad městem. 

Nápis je viditelný z obrovské vzdálenosti a vítá každého člověka, který přijíždí či přilétá do 

města. Pokud máte dostatek času, doporučuji si brzy ráno přivstat, nabalit hodně tekutin a 

opalovacího krému a vyrazit pěšky na několikahodinovou túru. Po cestě uvidíte rozmanitou 

subtropickou vegetaci, a když budete mít štěstí, potkáte třeba i kojota  . Jestliže není čas váš 

kamarád, doporučuji objednat UBER nebo taxi a nechat se odvézt na jedno z vyhlídkových 

míst, odkud budete mít nápis doslova jako na dlani (místní řidiči přesně ví, kam vás mají 

odvézt). 
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Hollywood Sign. 

Griffith Observatory 

 Griffithova observatoř (planetárium) je slavná stavba rovněž v horách nad městem, 

kousek od Hollywood Sign. Stavba je známá z celé řady filmů nebo počítačové série GTA. Na 

observatoř vás nelákám kvůli pozorování hvězd, ale výhled na město z její terasy je naprosto 

neskutečný. Až tady si uvědomíte, jak obrovské LA ve skutečnosti je. Návštěvu tohoto místa si 

nechte na pozdní odpoledne, protože slunce zapadá přesně za kopec, na kterém observatoř stojí, 

takže krásně oranžově nasvěcuje celé město. 



10 
 

 

Pohled na observatoř z okolního parku. 

 

Výhled na město z observatoře. 
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The Walk of Fame 

 The Walk of Fame – chodník slávy, je známá turistická atrakce v samém srdci 

Hollywoodu. Jedná se o chodník, na kterém jsou hvězdy slavných osobností filmového, 

hudebního a výtvarného průmyslu (dokonce zde má svoji hvězdu i současný prezident Donald 

Trump). Procházka po chodníku je zábavná, hlavně když hledáte svého oblíbeného umělce 

a nemůžete ho najít. Ulice je lemována nejrůznějšími obchody, kluby, stánky se suvenýry, po 

cestě narazíte na slavný Kodak Theatre, kde se každoročně udělují filmoví Oscaři. Jinak je ale 

Hollywood a tato slavná ulice docela špinavým místem plným bezdomovců, narkomanů 

a odpadků. Upřímně mě chodník slávy zklamal, protože spousta hvězd byla špinavá nebo 

otlučená. Na procházku vám stačí dvě hodiny, za které zvládnete i nákup sošky Oscara 

a občerstvení v jedné z mnoha restaurací. 

 

Král popu zde má také svoji hvězdu. 
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Beverly Hills a Rodeo Drive 

 Kdo by neznal slavné Beverly Hills. Generace současných třicátníků a čtyřicátníku 

vyrostla na stejnojmenném seriálu, ve kterém parta středoškoláků řešila svoje každodenní 

starosti právě ve slavné čtvrti LA. Beverly Hills je rezidenční oblast, ve které bydlí ty největší 

hvězdy stříbrného plátna společně s úspěšnými lidmi ze všech odvětví (sport, IT, bankovnictví 

atd.). Je to opravdu krásné místo zasazené do kopců nad LA. Každý dům je obehnán vysokým 

plotem. Stojí zde nádherná auta, ulice jsou lemovány vysokými palmami. Opravdu změna proti 

Hollywoodu. Doporučuji odpolední vycházku spojenou s hledáním sídel vašich oblíbených 

hvězd. Na internetu lehce najdete, kde třeba bydlí Bruce Willis, takže si můžete pěkně zajít před 

jeho dům a doufat, že ho tam třeba potkáte . Až vás omrzí brouzdání mezi milionářskými 

sídly, zajděte si udělat radost na nejluxusnější ulici v celém LA – Rodeo Drive. Rodeo Drive je 

několik stovek metrů dlouhá ulice, na které jsou obchody všech světových značek, luxusní 

kavárny, bary a restaurace. Nebudete vědět, do kterého obchodu se podívat dřív. Po obou 

stranách ulice jsou zaparkována nádherná auta včetně dlouhých limuzín, uprostřed ulice vedou 

upravené záhony s palmami. Člověk si tady opravdu spraví oko – málokterá ulice je tak čistá a 

luxusní. 
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Nákupní ráj na Rodeo Drive. 
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Typická ulice v Beverly Hills. 
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Santa Monica a Venice Beach 

 Po náročném chození a poznávání turistických míst v LA je čas na menší relax u oceánu. 

Ale moc se neradujte, chodit budete i nadále. Santa Monica a Venice jsou nejznámějšími 

plážemi v celém LA a troufnu si říci, že jejich sláva přesahuje i hranice amerického kontinentu. 

Obě pláže zná snad každý surfař, milovník seriálu Baywatch, sportovní nadšenec, tatér, pouliční 

sprejer či umělec. Tyto dvě pláže vstoupily do dějin, protože na nich vznikla celá řada sportů, 

výtvarných směrů a došlo zde k mnoha zajímavým událostem. Pro jejich návštěvu si ušetřete 

celý den, abyste si obě místa v klidu užili. Nejlépe se na pláže dostanete z centra města metrem, 

které asi v půlce cesty vyjede na povrch, takže uvidíte velkou část ošklivého LA. Ale 

nezoufejte, asi po hodině jízdy už budete stát v písku na pláži v Santa Monice a bude vás čekat 

několikahodinová vycházka podél oceánu až k rybářskému molu ve Venice (cca 5 km chůze). 

Doporučuji si ráno přivstat, abyste se na pláž dostali co nejdříve – uvidíte východ slunce a 

vyhnete se davu turistů. 

 

Molo se zábavním parkem v Santa Monice. 



16 
 

 

Bouda pobřežní hlídky v Santa Monice. 

 Metro vás vysadí v samém centru městské části Santa Monica, odkud asi po 

15 minutách chůze dorazíte na slavnou pláž. Na začátku pláže se nachází proslulé dřevěné 

molo, kde často narazíte na místní rybáře, procházet budete kolem spousty stánků se suvenýry 

a určitě neminete zábavní park s ruským kolem, které je často zobrazováno na celé řadě 

pohlednic a propagačních materiálů. Jakmile se občerstvíte na mole, bude vás čekat krásná 

procházka po pláži kolem budek pobřežní hlídky, míjet budete venkovní gymnastická hřiště 

a než se nadějete, ocitnete se ve Venice. Mně osobně se více líbí pláž a její okolí ve Venice, 

protože celou cestu půjdete po chodníku, na jehož levé straně se nachází spousta obchodů, 

tetovacích salónů a zdí s uměleckými díly. V samotném centru pláže se nachází slavné 

skateboardové hřiště a umělecká zeď, na které si můžete prohlédnout graffiti od těch nejlepších 

výtvarníků v tomto oboru. Ve Venice se rovněž nachází první venkovní posilovna, kterou již 

v 60. letech minulého století ji založili místní nadšenci a v níž v době své největší slávy trénoval 

i samotný Arnold Schwarzenegger. Celou procházku můžete zakončit na dalším molu, tentokrát 

betonovém, ze kterého uvidíte až na samotný konec pláže a uvědomíte si, jak dlouhá ve 

skutečnosti je. Pokud bych měl odhadnout délku obou pláží, vůbec bych se nebál říct více jak 

10 km. Po náročné cestě si nezapomeňte skočit do osvěžujících vod Tichého oceánu a chvíli 

chytejte bronz na dece. 
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Opravdu malý kousek pláže ve Venice. 

 Naše cesta po LA končí. Snažil jsem se vám ukázat místa, která byste neměli vynechat, 

jestliže se sem, třeba o letošních prázdninách, podíváte. Samozřejmě město nabízí celou řadu 

dalších míst a atrakcí, pokud budete mít dostatek času, určitě si nenechte ujít návštěvu Universal 

Studios, ve kterých se natáčejí nejslavnější trháky současnosti – třeba budete mít štěstí a potkáte 

zde nějakou celebritu. Je opravdu na každém z vás, co bude chtít ve městě andělů vidět. LA je 

neskutečně živé město, plné umělců ze všech oborů. Je jen málo měst na světě, kde potkáte ta 

nejzvučnější jména z filmového či hudebního průmyslu. Město žije ve dne, ale svoji jedinečnou 

tvář odkrývá až se západem slunce. Užijte si místní bary a kluby, vydejte se na střešní terasu 

některého z hotelů a nechte se unést výhledem na noční metropoli. Prostě si LA maximálně 

užijte. Nepatří mezi moje nejoblíbenější města, ale jeho význam a slávu mu rozhodně nechci 

odepřít. Vždyť je na světě málo takových míst, která by znal opravdu každý. 
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Slavná graffitová zeď ve Venice. 

(Mgr. Jiří Crha) 
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Tvůrčí psaní studentů 

 

Člověk, kterého si vážím 

Člověka, kterého jsem se rozhodla popisovat, si vážím díky jeho vlastnostem, 

schopnostem a chování. Tím člověkem je můj bratranec.  

Je mu 23 let a bydlí se svou rodinou ve stejném domě jako já. Je výrazný svou vysokou 

hubenou postavou. Jeho úzký obličej lemují kaštanově hnědé vlnité vlasy. Nejzajímavější částí 

jeho obličeje jsou bezpochyby krásné hnědozelené oči, ze kterých vyřazuje radost. 

Člověk ho nemusí znát dlouho, aby poznal, jak moc je pozitivní člověk, který jen svou 

přítomností, zlepší v každé situaci náladu i atmosféru. Je také hodně komunikativní, a proto 

nemá problém začlenit se do společnosti a snadno si najde nové přátele. Moc si vážím jeho 

laskavosti, ochoty, obětavosti a hlavně upřímnosti. Také nemá rád lži a pomluvy.  

Zajímavé na něm je, že má odlišný pohled na svět než ostatní lidé a díky této společné 

vlastnosti si množná tolik rozumíme. Jeho současnou prací je modeling, díky čemuž tráví 

většinu času v zahraničí. Spíše než jako práci to bere jako skvělou příležitost k cestování 

a poznávání nových zemí. Poměrně brzy se proto musel naučit samostatnosti a to ho donutilo 

jinak přemýšlet a dívat se na věci s nadhledem.  

Naučil se řešit jen důležité problémy a zbytečně se nezabývat nesmysly. Proto se jen tak 

nerozzlobí a nenechá se snadno vyvést z míry. Věří ve spoustu věcí a schopností a rád se učí 

nové věci.  

Tráví hodně času v přírodě a obdivuje ji. Asi největším koníčkem po cestování je sport, 

konkrétně longboarding. Věnuje se mu asi od svých čtrnácti let a má již za sebou mnoho 

úspěšných závodů jak v Česku, tak i v zahraničí. 

Máme spolu velice dobrý vztah a vím, že se na něj můžu vždy spolehnout a s čímkoliv 

se svěřit. Vím, že se také na něj můžu obrátit s jakýmkoliv problémem, protože je ochotný, 

obětavý a rád mi se vším pomůže. Určitě bych všem přála takového člověka poznat, a protože 

jsme toho spolu hodně zažili, nedokážu si bez něho svůj život představit.    

(žákyně 2. ročníku) 
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Tipy na výlety 

 

Festival RE:PUBLIKA 

Vrcholem všech letošních akcí v Brně bude od šestadvacátého května festival 

Re:publika připomínající sto let od vzniku společného státu Čechů a Slováků. 

Podle pořadatelů půjde u festivalu Re:publika o oslavu výročí Československa, jaká 

nebude mít obdobu nikde jinde v České republice ani na Slovensku. Její součástí bude 

nespočetné množství akcí. Jednou z nich je třeba unikátní baletní festival Dance Brno 100, kdy 

se na jednom pódiu postupně vystřídají první baletní soubory všech nástupnických zemí 

Rakouska-Uherska. V takzvané Re:lax zóně si zase návštěvníci vyzkouší sportovní disciplíny 

v současné i historické podobě. 

 

 

ALFONS MUCHA: DVA SVĚTY 

Slovanská epopej v Brně je světovým unikátem. Na výstavě ALFONS MUCHA: DVA 

SVĚTY kombinuje dva světy Muchovy tvorby – majestátní cyklus pláten a jedinečnou sbírku 

plakátů. 

Brno se tak stává prvním místem, kde jsou k vidění propojené dva světy tohoto českého 

velikána. K výstavě devíti největších pláten z cyklu Slovanská epopej se přidává nejrozsáhlejší 

sbírka Muchovy plakátové tvorby. Vzniká tak unikátní výstava, která na světě nemá obdoby. 

Na rozdíl od většiny festivalových akcí je vstup na výstavu zpoplatněn, a to částkou 150 

korun. Slovanskou epopej můžete navštívit do 31. prosince 2018. 
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DANCE BRNO 100 

Největší přehlídka tanečních souborů na území střední a východní Evropy poprvé 

v historii společně představí soubory Národních divadel Polska, Slovenska, Srbska, Rakouska, 

Slovinska, Ukrajiny, Chorvatska, Maďarska a České republiky (Balet ND a Balet NdB). 

Festival úzce navazuje na tradici 25 ročníků festivalu Tanec Brno. Balet Národního 

divadla Brno zahájí festival v divadle Reduta premiérou inscenace Amadeus MozArt. Další 

festivalovou scénou je Mahenovo divadlo, a především pavilon F brněnského výstaviště. 

 

(Simona Hrabovská a Denisa Valíková, 2L) 
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Poznejte s námi orientální kuchyni 

 

Palačinky s vepřovým a krevetami 

Banh Xe je oblíbené pouliční jídlo mnoha Vietnamců při západu slunce – je to lehká 

slaná palačinka z rýžové mouky a kokosového mléka, která se jí, hned jak se opeče. Podává se 

s pořádnou porcí salátových listů a bylinek. 

Ingredience: 

Omáčka: 

2 stroužky česneku nakrájeného nadrobno 

2 ks chilli papričky bird´s eye nakrájené nadrobno  

2 lžíce jablečného octa  

5 lžic rybí omáčky 

3 lžíce cukru 

400 ml vody 

 

Palačinky: 

200 g rýžové mouky 

2 lžičky mleté kurkumy  

400 ml kokosového mléka 

400 ml vody 

2 ks jarní cibulky nakrájené na tenká kolečka 

špetka mořské soli 

špetka krupicového cukru 

olej na smažení 

4 ks šalotky nakrájené nahrubo  
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200 g vepřového bůčku nakrájeného na tenké plátky  

400 g velkých krevet, vyloupaných a očištěných  

200 g výhonků munga 

mořská sůl 

čerstvě namletý pepř 

 

Obloha: 

hlávkový salát 

jarní cibulky nakrájené na krátké špalíky 

čerstvý koriandr 

thajská bazalka 

máta nebo vietnamský koriandr 
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Postup: 

Na omáčku smíchejte v misce česnek, chilli papričky a ocet. Nechte stát asi 2 minuty – 

ocet "uvaří" česnek. Přidejte rybí omáčku, cukr a 400 ml vody. 

Připravte palačinky. V misce smíchejte rýžovou mouku, kurkumu, kokosové mléko 

a 400 ml vody, jarní cibulku, sůl a cukr. Umíchejte hladké těstíčko a ujistěte se, že v něm nejsou 

hrudky. 

V nepřilnavé pánvi rozehřejte na středním plamenu lžičku oleje a opečte 1 lžičku 

nakrájené šalotky dohněda. Vepřové maso a krevety osolte a opepřete a pár kousků přidejte do 

pánve a opékejte, aby byly uvnitř hotové, pak několik krevet odeberte. 

Mělkou naběračkou vlijte do pánve část těsta, rozlijte ho po dně v tenké vrstvě, 

posypejte hrstí výhonků mungo a přiklopte. Opékejte 2 minuty. Odkryjte a opékejte další 

minutu, podívejte se, zda je palačinka zespodu křupavá a opečená dohněda. Přidejte odebrané 

krevety, palačinku přeložte v polovině a odložte. Zopakujte se zbývající šalotkou, těstem 

a ostatními surovinami a připravte další palačinky. Kousek palačinky odtrhněte na list salátu, 

přidejte jarní cibulku a bylinky, smotejte, ponořte do omáčky k namáčení a jezte.  

(Andrejka Vu Nguyen a Anička Vu Nguyen, 2C) 
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Zajímavý koníček 

 

Synchronizované plavání 

Synchronizované plavání je známo i jako umělecké plavaní nebo taky akvabely. Je to 

sport, který je řízený Mezinárodní plaveckou federací (FINA). Tento sport je jedinečnou 

kombinací tance, gymnastiky a plavání. Je to krásný sport, ale zároveň velice náročný. 

Akvabely vznikly ve 20. letech 20. století v Kanadě a původně se tento sport nazýval vodní 

balet. Počátkem 30. let se rozšířil do USA. V České Republice byl založen v 50. letech první 

klub „uměleckého plavání“. A to právě v Brně pod jménem TJ Slovan Černá Pole, který se pak 

později připojil ke klubu TJ TESLA BRNO. 

Jedná se hlavně o ženský sport, ale najdou se kluby, kde najdete i muže. V tomto sportu 

se soutěží jako sólo, duo, tým, kombo a technické sestavy. Poté se soutěží v povinných figurách, 

které FINA mění každých pět let. 

Závodnice jsou rozděleny do věkových kategorií, podle kterých se určuje obtížnost figur 

a sestav (délka hudby). Například mladší žákyně, starší žákyně, juniorky a seniorky.  

 

Kombinovaná sestava plavkyň z TJ TESLA BRNO. 
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Jak už jsem jednou zmínila, synchronizované plavání je velmi obtížný sport, a proto 

vyžaduje důkladnou přípravu. Některé týmy mají tréninky až 6x týdně. Většinou trénink trvá 

3-4 hodiny. Akvabely nemají jen přípravu ve vodě, ale také na suchu. Suchá příprava se skládá 

z baletu, posilování, sportovní gymnastiky a cvičení s hudbou. Vodní z kondičního plavání, 

tréninku povinných figur a nácvik sestav. Děvčata jezdí i na soustředění, která jsou buď 

víkendová nebo týdenní. Tam mívají trénink 2x denně i suchou přípravu. 

Osobně jsem tento sport dělala pět let a teď trénuji kategorii starších žákyň. Jako 

akvabela jsem se dostala do různých zemí, jako např. Maďarsko, Rakousko a Belgie, zde se 

konalo Mistrovství Evropy, kde jsme vyhráli 3. místo za tým MLŽ. Jak už jistě víte, je to velice 

časově namáhavé a vysilující. O finančních záležitostech ani radši psát nebudu. Ale jako 

vrcholový sport to stojí za to. 

Upřímně je škoda, že jsem musela skončit plavat a určitě mi to chybí. Ale stále 

navštěvuji Teslu (občas s pevnými nervy) a věnuji se tomuto sportu nadále, i když ne ve vodě. 

(Nela Táborská, 2A) 
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Úvaha 

 

Konec roku a blížící se prázdniny 

Tak 9 měsíců za námi a už nám zbývá jen červen. Měsíc, kdy všichni jezdí na výlety, 

dohánějí a vylepšují známky na poslední chvíli, ale především se všichni těší na prázdniny. 

Určitě už máte velké plány, ať už dovča u moře nebo návštěva u babičky a známých, dny 

strávené na brigádách, výletování a koupání se nebo jen válení a užívání si klidu a pohody. 

Každopádně by si každý měl najít chvilku sám pro sebe a pořádně si odpočinout a vypnout. Je 

to důležité, aby vaše tělo nabralo nové síly a zregenerovalo se. Vím, že já asi nejsem úplně ten 

pravý člověk, co vám tohle říká. Jsem neskutečně aktivní a musím neustále něco dělat. Jelikož 

jsem měla dost úrazů, tak jsem na to bohužel doplatila a to zkouškami, takže já se budu o 

prázdninách i učit. Ale ne jen to, čekají mě 2 brigády. Jednu už mám dlouhodobě, ale nově jsem 

si zařídila brigádu na koupališti. Bude to super, protože se budu moci koupat, jak budu chtít! 

Během prázdnin také mám v plánu pár akcí, jako třeba festivaly, dobročinné akce, tábor a 

spoustu dalších. A nesmím zapomenout zmínit své 2 bratry, které budu hlídat, takže já se 

opravdu nudit nebudu. :D Budu ráda, když najdu čas na to vypnout a zrelaxovat.   

Když tak koukám na to počasí, to je úplná paráda! Kdo by čekal, že v polovině května 

začnou taková tepla. Doufám, že to vydrží a nebudou nějaké šílené bouřky. Koupaliště už 

otevírají, na Prýglu je plno a spousta lidí si to počasí opravdu užívá.  

A co bych to byla za Brňáka, kdybych vám nepřipomněla slavné “ohně“!! Opět začíná 

Ignis Brunensis, a to již jednadvacátý ročník. Tuhle akci doporučuji vřele všem, ovšem pokud 

vám vadí velký dav lidí, tak bych se přehradě vyhnula velkým obloukem a raději si našla místo, 

kde tolik lidí nebude. Jestli se rozhodnete jít a půjdete třeba s velkou partou lidí, tak věřím, že 

si to náramně užijete. A určitě nezapomeňte vyzkoušet kolotoče, kterých jsou plná parkoviště. 

Tam to stojí opravdu za to, pokud máte odvahu a máte rádi adrenalin, tak je to to pravé místo, 

kde se můžete vyblbnout.  

Jestli vás bude někdo přemlouvat, ať jdete na kolotoč, kterého se bojíte, zkuste to 

překonat a jít tam! Věřte, že nebudete litovat, ba naopak! Samozřejmě jestli víte, že se vám 

z daného kolotoče dělá špatně, tak to zbytečně nepokoušejte, myslím, že lidé okolo vás a i vy 

sami byste z toho nejlepší prožitek opravdu neměli. :D Ale moje heslo zní: „Nepřekonávej jen 

sám sebe, ale i svůj strach!“.                                                                        

(Klára Hájková, 2.B) 
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Úvaha II 

 

Úvaha – Škola 

Co nám škola bere a dává? Věřím, že tuto otázku si nepokládám jako jediná, když jsem 

na cestě do školy. Občas se mi do školy nechce, tak se sama sebe ptám, jestli to má vůbec cenu? 

Nemám zahnout o ulici dřív a vrátit se domů? Pak je tu další otázka, co doma? Lehnout si 

zpátky do postele, přejíst se a pustit si oblíbený film, nebo zahrát nějakou super hru? Ano, zní 

to určitě lépe, než sedět osm hodin ve škole, koukat ven z okna a přemýšlet co by kdyby, 

stresovat se jestli nás někde nevyzkouší, protože jsme se určitě včera odpoledne nevěnovali 

učebnicím ani sešitu. 

Tímto rokem bych měla maturovat, tak se zaměřím na studium na střední škole. Přijde 

mi poměrně brzo rozhodovat o své budoucnosti už ve čtrnácti, patnácti letech, v deváté třídě. 

V tomto věku ještě pořádně nemůžeme vědět ani vlastně co chceme. V mém případě to nevím, 

bohužel, doteď. Každým rokem se mi cíle a výhledy do budoucnosti mění.  

Škola pro každého znamená něco jiného. Je důležité si ale uvědomit, že škola není jen 

budova, kam neradi chodíme. Pod pojmem škola se skrývá mladost, přátelství, smích, slzy, 

láska a třeba i osvobozující zvonění na konec hodiny. 

Pro spoustu lidí je dnes škola samozřejmostí a tedy pro ně i základní vzdělání není nic 

výjimečného. Je vůbec možné uvěřit tomu, že existují lidé, kteří berou školu jako dar současné 

doby? Samozřejmě, takoví lidé jsou a patří k nim naše babičky a dědečci. 

V dnešní době ale pro mnoho lidí škola neznamená nic, jen nepříjemnou povinnost, 

které se jen tak nevyhneme.  

Každý z nás by měl vědět, co pro něj škola znamená. I když se může zdát, že škola je 

jeden z původců našich problémů a neustálých omezení, ohodnotit školu jako neužitečnou by 

neměl nikdo. Každému škola něco dává, kromě vzdělání je to například přátelství, spoustu 

zkušeností a nezapomenutelné vzpomínky. 

(Michaela Šikutová a Adriana Wilderová, 4B) 
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Hudební okénko 

 

PŘÍBĚH PÍSNĚ 

DEAN – INSTAGRAM 

INFO: 

1. Jeho pravé jméno je Kwon Hyuk a narodil se 10. 11. 1992. 

2.  Inspirací pro stage name mu byl herec ovládající filmová plátna v 50. letech James Dean. 

Řekl, že je jeho obrovským fanouškem, inspiroval se jeho jednoduchým stylem a zdůraznil, 

že je jím dost ovlivněn.   

3. Tajně psal texty písniček u sebe v pokoji a schovával je před rodiči.  

 

 

Kwon Hyuk alias Dean 

 

V dnešním čísle zůstaneme ještě v Jižní Koreji. Od společnosti BigHit, míříme do 

nahrávacího labelu Joombas Music Group, abychom poznali tvorbu tzv. Asijského prince 

R&B – Deana. 

Dean není na hudební scéně úplným nováčkem, svoji kariéru započal už v šestnácti letech, 

kdy vystupoval po boku Kid Aishe, postupně spolupracoval s producentem Hyuk Shinem, 
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jehož tým v roce 2009 vytvořil píseň pro Justina Biebera – One Less Lonely Girl, až nakonec 

dlouhou dobu psal texty pro skupinu EXO nebo VIXX.  

No, jestliže se jeho talent neprojevil ani coby textař, pak ho svět definitivně přijal v roce 2015, 

kdy si na píseň Pour Up pozval rapera Zica ze skupiny Block B a společně v roce 2016 získali 

cenu za Nejlepší R&B skladbu na prestižních hudebních oceněních. 

Dostáváme se k hlavnímu bodu dnešního čísla – Instagram. Aplikace, která umožňuje lidem 

nahrávat fotky z nejrůznějších momentů a sledovat příspěvky ať už přátel nebo celebrit. 

A taky aplikace, která se stala inspirací k textu. 

naeiri ol geol aneunde – Vím, že i zítra je den  

nan haendeuponeul nohji moshae – Ale nemůžu se od toho mobilu odlepit 

jameun ol saenggagi eopsdae yeah – Spát se mi nechce  

dasi instagram instagram hane – Proto jsem zase na Instagramu, Instagramu 

,,Rozhodl jsem se sám sebe na chvíli pozorovat a zjistil jsem, že na Instagramu jsem 

doopravdy pořád. Z žádného zvláštního důvodu, jednoduše jen ze zvyku. Takže jsem začal 

přemýšlet o sepsání něčeho o Instagramu. A postupem jsem taky zjistil, že jsem byl několikrát 

deprimovaný po jeho používání.“ promluvil Dean.  

jal nan saram manhgo manhji – Je tu tolik oblíbenců 

nugun eodireul nolleo gassdaji – Někteří z nich jsou na dovolené 

johayoneun an nulleosseo – Nelajknul jsem to  

naman ireon geot gataseo – Protože pak bych si připadal 

jeogi instagram instagram sogen – Že jsem na Instagramu jediný 

„Snažím se sledovat hodně renomovaných umělců a uvědomil jsem si, jak malý oproti nim 

jsem. Na Instagramu je tolik hezkých a talentovaných lidí. Brzy jsem se začal porovnávat 

s ostatními a to byl ten hlavní problém.“ pokračuje. 
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Deanův instagram - @deantrbl. 

bokjaphae – Je to složitý 

teum mannamyeon bakkwineun ge – Pořád se to mění  

gwandullae – Nechci být součástí  

i nomui jeongbohwa sidae – téhle zatracené informační doby  

dandanhi jalmot dwaesseo – Je to problém  

yojeumeun aneunge deo – Čím víc toho o tobě ví 

goeroun geot gateunde – Tím větší jsi chudák  

„Tehdy jsem se o tom rozhodl napsat píseň. Myslel jsem a cítil jsem, že lidé venku budou mít 

stejný problém jako já. Nejprve jsem to chtěl pojat tak, že bych byl Robinsoe Crusoe, 

ztracený ve velkém městě, ale nakonec jsem vsadil na jednoduchost.“ dovysvětluje Dean. 

bujileopsi – Jsem k ničemu 

ollyeo noheun sajin – Postuju tam fotky 

dwie garyeojin nae maeumeul – Ale nikdo nepozná   

aneun i hopsne – Jejich význam 

nan tto he meine – Už zase bloudím 

jeo instagram sogeseo – Po Instagramu 

geurae neoneun yojeum eottae – Ahoj, jak se teď máš? 

jam mot janeun geon yeojeonhae – Já furt stejně, nemůžu spát 

jareun danbari cham yeppeudeonde – Ty krátké vlasy ti tak slušely 

johayoneun an nulleosseo – Ale nelajknul jsem to  

jogeum usgingeot gataseo – Protože mi to přišlo divný 
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Slova jedné ze slok, odkazují k ženě s krátkými vlasy, kterou Dean chválí. Začalo se 

rozebírat, kam tím směřuje. Nakonec potvrdil, že je to vzpomínka na jeho bývalou přítelkyni. 

„Povídal jsem si o tomto s hodně lidmi a myslím, že celý ten kruh dost ovlivňuje vztah mezi 

tebou a ex. Proto to končí smutně a dramaticky. Vrcholem byla osoba vzhlížející na profil 

právě své/svého ex a tím skladba končí.“  

„Ve videoklipu je dost fotek. Já rád tvořím upřímnou hudbu. Takže fotografie, které tam jsou, 

vystihují moje ideální pocity a v takovém povrchním světě, jako je tento, přemýšlel jsem, že 

je tu jen jedna osoba, která mě doopravdy znala.“ ukončil vyprávění. 

 

Moment z natáčení videoklipu pro Instagram, který nakonec Dean podtrhne černobílým efektem. 

 (Eva Vranovská, 3A) 
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Halliwickova metoda plavání 

 

Halliwickova metoda je primárně určena pro osoby se zdravotním postižením. Voda 

odlehčuje páteř, takže proto je tato pohybová aktivita vhodná právě pro osoby s tělesným 

postižením. Navíc pro asistenta je práce s klientem ve vodě mnohem snazší než na souši díky 

nadlehčení. My jsme si pozici asistenta vyzkoušeli. A co jsme se vlastně naučili? 

Na prvním místě je důležité získat si důvěru klienta. Ta je pro nás nezbytná 

k samotnému vstupu do vody a následné spolupráci. Klient se nesmí bát. Když už jsem zmínila 

vstup do vody, tak zmíním několik, které jsme se naučili: 

vertikální vstup s plnou podporou – plavec drží asistenta za ramena, s podporou za 

předloktí, s podporou dlaní, 

vertikální vstup s rotací – rozdíl zde je v pozici asistenta, který v tomto případě stojí 

z jedné strany klienta a rovnou si ho při vstupu otáčí zády k sobě, 

horizontální vstup – pro osoby s výrazně omezenou hybností, vstup musí provádět 

minimálně tři asistenti.  

A máme klienta ve vodě – co dál? S klientem jsme se naučili pohybovat buď v pozici 

„křeslo“, kdy jsme klientovi za zády a podepíráme jeho předloktí vlastními, anebo pozici v leže 

na zádech, kdy se nacházíme taky za klientem, ten je ve vodorovné poloze a hlavou se nám 

opírá o rameno a my ho za bedra držíme. 

S klienty můžeme pracovat i ve skupinách. V takových to případech se v řadě nebo 

v kruhu střídá asistent – klient vedle sebe, popř. za sebou. V těchto uskupeních se dají dělat 

různé aktivity. 

Jako další jsme naučili klienta splývání, ze kterého jsme došli až k rotacím klienta. 

K této aktivitě už je třeba, aby k nám klient plné důvěřovat, protože dochází k potápění obličeje 

pod hladinu vody. 

Nakonec bych zmínila ještě výstup z vody, i zde jsou dva způsoby: horizontální 

a vertikální. U obou je zde třeba jistit klienta i na břehu za pomocí několika asistentů.   

Závěrem bych konstatovala, že Halliwickova metoda se opravdu jeví jako skvělá 

aktivita pro volný čas, rehabilitaci, socializaci a pro prvotřídní zážitek.  

(Alexandra Kubíčková, 3S) 
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Co je to Halliwikova metoda? 

Vznikla v Anglii fyzioterapeutem a lékařem Jamesem Mc Millanem. Je to metoda 

primárně určená pro osoby s postižením, a to s jakýmkoliv stupněm postižení. Tato metoda 

pomáhá k odbourávání strachu z vodního prostředí, uvolnění a relaxaci.  

K čemu pomáhá tato metoda? 

Jak už jsem zmínila, pomáhá hlavně k uvolnění a relaxaci, ale určitě také k rozvoji 

dechových funkcí, oběhových funkcí, svaly při metodě neustále pracují. Dále v sociální oblasti 

jsou tu různé skupinové aktivity, hry. Podporujeme i psychiku tím, že se člověk cítí soběstačně, 

volně a svobodně.  

Jaký je cíl metody?  

Cílem samozřejmě není udělat z klienta závodního plavce. Cílem je radost z vody 

a maximální soběstačnost, které může klient dosáhnout. 

Jaké jsou oblasti působení?  

Tak oblastmi jsou samozřejmě voda, nějaký klient, který má nějaké postižení. Dále 

určitě motivace (asistent musí umět klienta namotivovat k výkonu). Různé aktivity a hry, které 

jsou individuální pro daného klienta a skupina (asistent by měl mít perfektní komunikační 

schopnosti, dále umět naslouchat klientovi a umět ho aktivizovat). 

Jak funguje taková lekce metody plavání?  

Každý instruktor má svůj “The point programme”, což je desetibodový program. Říká, 

jaké oblasti musí mít a jaké by měla obsahovat každá lekce body. 

Co je transverzální, sagitální, longitudinální a kombinované rotace? 

Rotace jsou jedny ze cviků, které pomáhají k pohybu a soběstačnosti klienta. 

Transverzální rotace - schopnost ovládat rotace kolem své osy těla. Klient zvládá chtěné i 

nechtěné rotace 
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Sagitální rotace - vychylování těla vlevo a vpravo 

 

Longitudinální rotace - rotace kolem podélné osy těla 

 

To bylo něco málo z cviků Halliwikovi metody plavání, jelikož má cviků velmi mnoho. 

Moje zkušenost a můj názor na tuhle metodu?  

Já jsem ze třetího ročníku sociální činnosti a s touhle metodou jsem se seznámila na 

začátku třeťáku a jsem velmi ráda za tuhle zkušenost, naučila jsem se jak pracovat s klientem 

ve vodě, ale také jsem si užila hodně legrace s aktivitami a hrami. Na druhou stranu je to docela 

těžké po stránce fyzické, pohybovat se ve vodě a aktivizovat a pracovat s klientem. Jsem moc 

ráda, že mám tuhle možnost se naučit něco nového a důležitého pro moji budoucnost 

pečovatelky.   

(Tereza Fridrichová, 3S) 
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Investigativní reportáž 

 

V pátek 18. 5. 2018 v podvečerních hodinách došlo v městské části Brno – Starý 

Lískovec k napadení sedmnáctiletého mladíka. V podvečer seděla parta sedmi teenagerů na 

vícegeneračním hřišti ve Starém Lískovci. Partu tvořilo šest chlapců a jedna dívka. Ve chvíli, 

kdy se parta bavila mezi sebou, je začal slovně napadat opilý muž. Po slovních útocích vytáhl 

muž na jednoho z mladíků vystřelovací nůž a napadl jej. Mladíkovi způsobil povrchové 

poranění na krku. V tu chvíli ostatní mladíci zaútočili na agresora a složili jej na zem. Celé akci 

přihlížel pravděpodobně přítel agresora, který ovšem byl také pod vlivem alkoholu a byl rád, 

že stojí na nohou. Agresor se po útoku zvedl ze země a i se svým kamarádem odešel. Parta 

teenagerů neváhala a okamžitě se obrátila na linku 156. Přivolaná hlídka strážníků byla do pěti 

minut na místě a okamžitě začala situaci řešit. 

 

„Přivolaná hlídka vyslechla všechny mladistvé, kteří byli přítomni incidentu. Strážníci 

poté našli muže podezřelého z napadení v blízkém baru a okamžitě jej zadržela. Muž nekladl 

žádný odpor a strážníkům vydal nůž, kterým chlapce napadl. Napadený mladík tvrdil, že byl 
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mužem napadnut bezdůvodně, ovšem ten muž tvrdil, že ho parta měla pomlouvat 

a vyprovokovat. Jelikož měli strážníci důvodné podezření, že muž je pod vlivem alkoholu, 

provedli muži dechovou zkoušku, která měla pozitivní výsledek. Při prověřování osoby bylo 

zjištěno, že muž má za sebou v minulosti několik přestupků, což není pro muže vůbec pozitivní 

zpráva. Vzhledem k tomu, že mladík neutrpěl vážné zranění, nemusela být na místo přivolána 

zdravotnická záchranná služba. Celý případ jsme předali Policii České republiky a muže teď 

bude pravděpodobně čekat trestní stíhání a následně i soud.“ Řekl mluvčí Městské policie Brno 

Mgr. Pavel Šoba. 

Doufejme, že se celý případ brzy vyřeší. Bohužel není možné k případu dodat bližší 

informace, protože případ je stále v šetření.  

 

(Jakub Kříž, 2L) 
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Vyslechni svého učitele,  

tenkokráte s Janou Urbánkovou 

 

Redaktor: „Kde jste se narodila a kde momentálně žijete?“ 

Narodila jsem se v Třebíči, ale od svých šesti let bydlím v Brně. Mám Brno moc ráda, je to 

příjemné místo pro život. 

Redaktor: „Jak dlouho působíte tady u nás na škole?“ 

Jsem tady pátým rokem. 

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

Na škole učím pouze němčinu. Druhý obor, který jsem vystudovala je hudební výchova, ale ta 

se tady učí jen okrajově. Moje další funkce jsou nástěnkářka a kronikářka. 

Redaktor: „Co máte na naší škole ráda?“ 

Nejradši mám náš kabinet číslo 50. 

Redaktor: „Co byste na škole naopak změnila?“ 

Přála bych si, aby byli žáci víc motivovaní ke studiu cizích jazyků. 

Redaktor: „Máte nějakého oblíbeného žáka?“ 

Mám ráda všechny slušné a pozitivně naladěné žáky. 

Redaktor: „Chtěla jste být učitelkou už od dětství?“ 

Jako malá jsem chtěla být veterinářkou stejně jako oba moji rodiče, ale na gymnáziu mě začaly 

bavit cizí jazyky, takže volba byla nakonec jasná. 

Redaktor: „Jaké máte ráda seriály a filmy?“ 

Líbí se mi hlavně české filmy a seriály. 

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

K mým nejoblíbenějším patří britská kapela Placebo. Z českých mám ráda Kluse, Nohavicu 

nebo kapely Sunshine a Charlie Straight. Ráda si zajdu i na koncert vážné hudby. 

Redaktor: „Jaké čtete knihy?“ 

Momentálně čtu hlavně pohádkové knížky svým dětem před spaním.  
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Redaktor: „Provozujete nějaký sport?“ 

Sport provozuji často a ráda – v zimě brusle, snowboard, běžky, v létě kolo, běh, plavání. Pohyb 

je pro mě nejlepší relaxace. 

Redaktor: „A máme tady poslední otázku. Jaká je vaše oblíbená třída?“ 

Učím skoro ve všech třídách, takže jich mám oblíbených hodně, ale jmenovat nebudu.  

 

„Primář ortopedické kliniky doc. MUDr. Jakub Kříž Ph.D.“ s Mgr. Janou Urbánkovou. 

(Jakub Kříž, 2.L) 
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Kronika školy aneb co se událo ve škole  

za měsíc květen 

Údolím Wachau 

(10. 5. 2018) 

Ve čtvrtek 10. května odjeli žáci naší školy na tematický zájezd do Rakouska. Paní 

profesorka PaedDr. Ivana Laslová tentokrát naplánovala v rámci metodického sdružení 

německého jazyka výjezd za přírodními a historickými krásami našich sousedů. Zdatně jí v tom 

pomáhaly Mgr. Jana Urbánková s Mgr. Věrou Winklerovou. 

První zastávkou se stalo městečko Duerstein na Dunaji ve Wachau. Na hradě nad 

městečkem byl vězněn anglický král Richard I. Lví srdce. Od roku 2001 je toto místo spolu 

i s Wachau zapsáno do seznamu UNESCO – Světové kulturní dědictví. 

Jméno růže – v tomto světoznámém románu italského prozaika Umberta Eca vystupuje 

postava mnicha Adsona z Melku. A právě Melk byl další zastávkou naší cesty. Toto malebné 

město v Dolním Rakousku má nádhernou dominantu, benediktinský klášter. V něm se nachází 

hroby členů rodu Babenberků, první rakouské vládnoucí dynastie. Klášter nás uchvátil svým 

rozsahem a nádhernými zahradami. 

Z Melku jsme odjeli do přístavu Spitz. Část skupiny jela dál autobusem do Kremže, 

druhá část nasedla na loď a plavila se po Dunaji. Hodinová plavba byla připomínkou míst, která 

jsme navštívili. Také nám z jiného pohledu ukázala krásu údolí Wachau. 

Posledním městem byla Krems. Toto kouzelné historické městečko ležící na Dunaji si 

zachovává starobylý ráz, za což bylo oceněno zapsáním na listinu světového dědictví UNESCO. 

Celý den se vydařil. Žáci viděli nová místa, mohli i aktivně využít své znalosti 

německého jazyka. 
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Klášter v Melku. 

 

 

Pohled na městečko Dürnstein z výletní lodi. 
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Společná fotka před klášterem v Melku. 

(Mgr. Věra Winklerová) 

Český den proti rakovině – 22. ročník celonárodní veřejné sbírky (16. 5. 2018) 

Dne 16. května 2018 se naše škola opět zapojila do celonárodní veřejné sbírky „Český 

den proti rakovině“. Tematické zaměření sbírky pro letošní rok se týkalo prevence nádorů 

tlustého střeva a konečníku.  

Důvodem je stále vysoký výskyt tohoto onemocnění, nutnost opakovaně upozorňovat 

na možnosti prevence. Zaměřit se na edukaci v oblasti zdravého životního stylu, obezity, pití 

alkoholu, kouření, sedavého zaměstnání a chronických zánětlivých onemocnění střevní 

sliznice.  

Sbírka je organizována prodejem žlutého kvítku měsíčku lékařského. Pořadatelem 

sbírky je Liga proti rakovině, organizačně sbírku zajišťuje agentura Arcadia. Do akce se 

zapojilo 15 dvojic žáků ze tříd oboru Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum a Sociální 
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činnost. Velké poděkování patří všem, kteří se sbírkové akci zúčastnili a přispěli finančně na 

dobrou věc. Finanční částka vybraná našimi žáky předběžně činí 9.800,- Kč. 

 

Ing. Michal Matějka s dobrovolníky z řad žáků 1.S. 

 

Dobrovolníci při práci. 



44 
 

 

Propagační materiály k Českému dni proti rakovině. 

(koordinátorka akce: Mgr. Dana Hauserová) 

Městské kolo středních škol v plážovém volejbale (28. 5. 2018) 

Dne 28. 5. 2018 se uskutečnilo Městské (okresní) kolo v plážovém volejbale. Děvčata 

hrála několik zápasů. Dvojice Zelinková a Pazderová postoupily až do semifinále, kde podlehly 

dvojici z gymnázia Terezy Novákové. Obsadily pěkné 10. místo z 22 dvojic.  

Pořadatel: 1. ZNG, Mendlovo náměstí  

Místo: Sokolské koupaliště  

Vedoucí družstva: Mgr. Zuzana Horynová  

Účastníci: 1. Adéla Zelinková (1.L), Vendula Pazderová (2.C)  

                 2. Zuzana Barochová (3.A), Radka Mášová (3.A)  

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy! 
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Nástup všech beachvolejbalových družstev. 

 

 

Dva týmy našich beachvolejbalistek. 

(Zapsala: Mgr. Zuzana Horynová) 

 

(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 hodnotné ceny   
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Tajemný předmět z minulého čísla: Chránič zápěstí na lukostřelbu 

 

Šťastný výherce tipovací soutěže – Ing. Michal Matějka. 

(red.) 
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Hnutí Brontosaurus 

 

Otevři si nové příležitosti, pomoz přírodě a památkám a potkej lidi, co myslí stejně jako 

ty! 

Dobrovolníci z Hnutí Brontosaurus pořádají zážitkově – dobrovolnické akce po celé 

republice i v zahraničí. I letos s námi studenti vyrazí pomáhat a sbírat zážitky na desítky 

zajímavých míst.  

Vyrazíme se např. toulat za divokými a romantickými horami Zakarpatské Ukrajiny, 

kde značíme nové turistické stezky, pomůžeme zvířatům v nouzi na záchranných stanicích, 

užijeme si kouzlo nocí na hradě a přispějeme k obnově kulturních památek. Krásné chvíle 

strávíme u krajanů ve vesnicích v Srbsku a Rumunsku, v Karpatech budeme zachraňovat 

vzácné orchideje a užívat si krásu zdejší krajiny. 

Veškeré akce jsou protkány zážitkovými programy, setkáními se zajímavými 

osobnostmi, kamarádstvím a spoustou nových zkušeností a příležitostí. 

Pro ty, kteří se chtějí s jedním z největších dobrovolnických programů u nás seznámit, 

je tu nabídka více než 40 brontosauřích letních akcí.  

Hnutí Brontosaurus každoročně otevírá nové příležitosti díky svým akcím zaměřeným 

na děti, středoškoláky i dospělé. „Díky jedinečné kombinaci zážitků s novými přáteli 

a dobrovolnické činnosti na zajímavých místech dávají Brontosauři možnost prožít 

nezapomenutelnou akci, která člověka doopravdy posune,” popisuje programový ředitel 

brontosauří akce Dalimil Toman. 

Celou nabídku letních akcí lze najít v brontosauřím kalendáři akcí na stránkách 

www.brontosaurus.cz. Aby člověk mohl s Brontosaurem někam jet, nemusí být členem ani 

mít nějaké předchozí zkušenosti a dovednosti. Naopak, z akce se vrátí o něco zkušenější 

a nabitý novou energií a motivací. Navíc dobrovolnictví je skvělou položkou, která oživí 

životopis. 
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Hnutí Brontosaurus je uskupení převážně mladých lidí, kterým není lhostejný svět, ve 

kterém žijí. Proto už přes 40 let propojují smysluplnou práci pro přírodu, památky i lidi 

s netradičními zážitky a zábavou. Jsou nezávislí a otevření novým myšlenkám. Každoročně 

s nimi vyráží na kosení orchidejových luk, sázení stromů, opravování památek v krajině nebo 

třeba na pomoc s péčí o kulturní dědictví v krajanských vesnicích v zahraničí stovky 

dobrovolníků. 

(Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, Brno, www.brontosaurus.cz) 
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Pozvánka do divadla 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na představení za zvýhodněné vstupné 

100,-Kč/60,-Kč 

Červen + Červenec 2018 

V případě zájmu nejpozději kontaktujte Ing. Bc. Kristinu Hartmanovou  

do středy 6. 6. do 14:00. 

5. 6.  v 20h nádvoří hradu Špilberk: Opera Gala na Špilberku - To nejlepší z opery pod 

nebem plným hvězd! Nejkrásnější hudební čísla z Nápoje lásky, Faust a Markéty, Così fan tutte, 

Toscy, La Giocondy a Pikové dámy v podání Jany Šrejma Kačírkové, Václavy Krejčí 

Houskové, Ivety Jiříkové, Andreji Široké, Josého Mauela, Romana Hozy, Jana Šťávy, Jiřího 

Sulženka a Igora Loškára. Cena 150,- Kč.  

9. 6. v 19h MD: Jiří Křižan: Je třeba zabít Sekala - Moravský western, Divadelní adaptace 

sugestivního filmového scénáře Jiřího Křižana. V titulní roli Igor Bareš!! Nominace na 

Cenu Thálie pro Tomáše Šulaje (Jura Baran) a Dušana Hřebíčka (Záprdek-Lžičař). 

Inscenace vhodná od 15 let. Upozorňujeme diváky, že se v rámci inscenace kouří. 

9. 6. ve 20h Reduta: Otakar Zich: Vina - scénický koncert - Masarykova universita ve 

spolupráci s NdB a Ensemble Opera Diversa. Ukázky z opery, na kterou léta sedal prach. 

10. 6. v 19h Reduta: Simona Petrů: Věra - Výstup na Olymp a strmý pád. Nová vítězství a 

prohry. Fascinující, téměř antický příběh ženy, která se nevzdala. Původní hra nejuváděnější 

brněnské autorky inspirovaná osudem Věry Čáslavské. 

11. 6. v 20:30h Reduta: Listování Lukáše Hejlíka – DIAGNÓZA ŠÍLENEC! - Povídání s 

Lukášem o jeho Gastromapě, Gastrokroužku a LiStOVáNí! 

12. 6. v 19:00h MD: Yasmina Reza: Bůh masakru - Banální chlapecká potyčka se stane 

spouštěcím mechanismem jiskřivého rodičovského duelu. Původní idea dvojice zúčastněných 

párů (Tereza Grozsmanová, Petr Bláha a Klára Apolenářová, Petr Halberstadt), s grácií vyřešit 
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pojistnou událost bere vzápětí za své, a na povrch se rychle derou předsudky, vzájemná averze 

a animální pudy. 

12. 6. v 20h Reduta: Zdeněk Rotrekl: Podezřelá krajina s anděly - Autoři scénáře se nechali 

inspirovat stejnojmenným souborem Rotreklových povídek. Procházíme Brnem, v němž žili 

pohromadě Češi, Němci a Židé, městem, které se od nástupu Hitlera začalo drolit a rozpadat 

před očima. 

13. 6. v 19h Reduta: Karel Schulz: Kámen a bolest - Strhující životní příběh Michelangela 

Buonarrotiho, jednoho z géniů italské renesance. 

14. 6 v 19h Reduta: Karel Veselý, Vladimir 518: Kmeny - Na motivy knihy KMENY od 

Vladimira 518 a Karla Veselého, která vznikla za podpory projektu BU2R. Hipsteři, hiphopeři, 

gotici, pankáči, neohippiesáci, motorkáři, tuningáři... Inscenace obsahuje expresivní výrazy 

a scény. Inscenace vhodná od 15 let. 

16. 6. v 14h Reduta: Jakub Šafránek: Brněnské pověsti - O Brně vážně i nevážně… a s čertem! 

17. 6. v 19h Reduta: Ira Levin: Veroničin pokoj - Mrazivý horor – nebo rozštěp duše, z 

něhož mrazí neméně? 

19. 6. nebo 20. 6. v 11h Reduta: Michal Nejtek: Pravidla slušného chování v moderní 

společnosti -  Na „buñuelovsky“ pojaté absurdní slavnostní hostině chór čtyř pěvců – odvěkých 

strážců tradic a noblesy – provede diváky životem od narození až po smrt skrze pravidla 

společenského chování. 

20. 6. v 20h Mozartův sál, Reduta: Ensemble Opera Diversa - Transylvánie za humny. 

4. 7. v 20h nádvoří hradu Špilberk: Verdi: La Traviata - O lásce, kterou přemohla až smrt. 

(Ing. Bc. Kristina Hartmanová) 

 

 

 

http://www.ndbrno.cz/cinohra/jakub-safranek
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Rébus 

 

Řešení rébusu č. 1 z minulého čísla: 

Otázka: "Které jídlo má nejraději rozčílený člověk?" 

Odpověď: Houby s octem. 

 

Řešení rébusu č. 2 z minulého čísla: 

Nejlepší je tento hlavolam řešit zpětně: 

Den označený jako "Nedělní zítřek" je pondělí. 

Den "po nedělním zítřku" je tedy úterý. 

"Pět dní před dnem" (den je tedy úterý) je samozřejmě čtvrtek. 

Včera byl tedy čtvrtek, takže dnes v pátek. Proto zítra je sobota 

 

Zadání rébusu č. 1 

"Dnes potrápíme zrak. Této iluze si poprvé všimnul Dr. Richard Gregory, který 

pozoroval anomálii na zarovnání kachliček v jeho oblíbené kavárně v Bristolu. Ač se vám to 

může zdát neskutečné, tak opravdu jsou vodorovné linky navzájem rovnoběžné." 
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Zadání rébusu č. 2 

"Druhý obrázek je také černobílý jako členové kapely KISS. Není proto divu, že mezi 

její skalní fanoušky patří i panda. Dokážete ji najít?" 

 

 (Mgr. Tomáš Novotný) 
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Kde nás najdete? 
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