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Na co se můžete těšit příště? 
Bude to plno zábavy ve vánočním 

speciálu. 

Vyjde během pár dní. 

 

 

P.S.: 

Pokud by se k vám náš časopis nedostal, 

nevěšte hlavu.  Dva výtisky budou vždy 

v knihovně a kromě toho najdete náš 

časopis na webových stránkách školy. 

 

 

 
FAL: Obviněný Neuron 

Číslo Trestního Spisu: MVV – 
999/NK – 2005 

Nedovolená výroba a držení 
omamných a psychotropních 

látek a jedů dle § 187, odst. 1, 3, 
písm. a, b) tr. zákona 

 
Výpověď´ pana Neurona 
 

„Co bych Vám o sobě řekl, vážený 
pane vyšetřovateli. Dělal jsem to, co každej 
den. Hm, aha, Vy asi netušíte, co může chlápek 
jako já všechno zastat, viďte? Ok, ale jak to 
v našem byznysu chodí, to víte??  

Děláte ze mě úplnýho hlupáka, ale já 
vám řeknu, jak to popravdě všechno chodí. Já 
mám, teda v mojem rajonu, na zodpovědnost 
sběr zboží a jeho  následné uchování - dost 
často je potřeba materiál i zpracovat. 
Nevhodná kvalita k rukám našich stálých 
zákazníků nikdy nejde.  

Jsem docela schopnej chlápek, co se 
téhle branže týká. Jede nás v tom ale víc, jsme 
vlastně taková jedna velká rodina. Vyrůstali 
jsme spolu a to víte, tam není život lehkej. 
Jsme často odkázaní jeden na druhýho, 
například jako já s mým druhem - jedním 
z Dendritů - v celým mým rajonu se jich 
pravidelně střídá 10 – 100 tisíc na jednoho 
z nás. Jo, je to rozsáhlá sít´… Axon, Nervová 
zakončení alias eN Zí a nejpodstatnější 
součástí jsou naše Synapse, které předávají 
informace mezi náma dealerama. Máme určitý 
rozdělení, několik typů - třeba Excitačka, to je 
vybuzovák a Inhibiťák, ten to zase všechno 
zklidňuje. Znal jsem jich pár, říkalo se jim 
Receptoři. Já jsem dělával synaptický spoje - 
připravoval jsem doma nějaký vály, pak je 
vysílal kámošům a pak zase přijímal nový. 
Takovej zamotanej kruh.  

Na vyšší mezinárodní úrovni je vždycky  
Myelinová pochva a Schwannovy buňky spolu 
se starejma dobrejma Rawnierovýma 
zářezama - to jsou rychlíci,  
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kde jsou oni, tam jsou bleskový kšefty. Bam bam a je to doma. 

Jsme rozdělení podle oblastí, většinou podle znalosti danýho území, taky podle 
známostí u poldů - korových neuronů, interneuronů, centrálních efektorových neuronů nebo 
bipolárních neuronů. 

 Poldové v našich oblastech jsou Gliový buňky, mají nás ochraňovat a zásobovat a 
nutno dodat -  bravo pánové, ale tentokrát jste to nějak nezvládli…  Abyste věděli, jsme dobře 
zajištění, nereagujeme jen tak na něco, máme velmi nízký práh pro podráždění. Záleží na 
domluvě, ale nejjistější je naše supr čupr moderní věc a tou je  elektronika a kontakt 
telefonem. Dost užívaná je taky chemie ;) Hmm, vůně nějaké krásné ženy vzbudí i čtyři hodiny 
čekajícího týpka na rohu Red Light Districtu.  A když ho neprobere ani to, pak dochází 
většinou k nějakému mechanickému probrání...  

Někdy se nějakej zelenáč zmýlí a vznikne jenom lokální poplach, kterej je ale 
zametenej hned pod práh. Pokud jde ale o předání zboží, nebo naopak jeho odkoupení 
začínají se dít akční věci. Rozšíří se tzv. Ionty a na ty jsou citlivý naše „volavky“, který jsou 
v terénu naší součástí, někdy i doma v soukromí ;). Volavky mají sledovat tyhle změny, někdy 
si z nich děláme srandu a říkáme jim Polopropustná membrána. Když je necháte chvilku 
v klidu, tak můžou působit vůči okolí, řekl bych až negativně, když dostanou nějakej dobrej 
kšeft do rukou, to jste pak svědky docela aktivního transportu☺ Hlavně to jsou ještě ke všemu 

dobře placený věci jako Na+ nebo K+, 
který rychle posíláme pryč. 

 Docela nebezpečný je, když vás 
káčkem najdou. Pak se situace obvykle 
ustálí na takovým potencionálně 
vyváženým bodu. 

No jo, v naší prácičce musí bejt 
člověk  zodpovědnej hlavně sám k sobě a 
taky ke svýmu šéfovi. Je to docela slušná 
hokna, člověk si vydělá, ale musí si dávat 
pozor na to, jak se orientuje  a dávat 
pozor okolo sebe. Docela nás z trhu 
poslední dobou vytlačuje alkohol, ale tím 
už se teď nebudu zabývat. 

 Já skončil… Jak dlouho říkáte? 
25 let??? Za tyhle informace?! Vy 
lháři!!! Mrtvičku na vás!“ 

L.N. 
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ANKETA 
 

 
1. Co si myslíte o názvu „VIRUS“? 

- Líbí se vám? 
            - Jestli ne, tak jak byste chtěli, aby se časopis jmenoval? 
 

2. Jaké rubriky byste chtěli, aby časopis obsahoval? (např. sportovní, kulturní….) 
            - Co si pod tím představujete? Co by měly zahrnovat a co ne? 

 
3. Jak často byste chtěli, aby časopis vycházel? (např. týdně, měsíčně… ) 

 
4. Co se vám na starém časopise líbilo a co naopak ne? 

- Co? 
- Důvod !!!!! 

 
A jaké byly vaše odpovědi? 
 
1. K názvu: 

Většinou se vám název Virus líbil.  
Ojediněle jste navrhovali i jiné názvy a to tyto: Antivirus, Bacil, Peace for hip hop, 
Spiderman. 
 

2. Jaké rubriky byste chtěli: 
Jelikož jsme školní časopis, chtěli bychom se věnovat především školním tématům, např. 
informacím o dění ve škole, zážitkům z praxe, zajímavostem o škole, školním akcím, 
úspěchům školy, drbům, učebním pomůckám, článkům o nemocech, zajímavostem ze 
zdravotnictví. Všechna tato témata vás zajímají. 
Celá řada z vás se chce bavit, takže budou v časopise i zábavné stránky, které budou 
obsahovat vtipy, tajenky, zábavné kvízy, horoskopy, perličky ze školních lavic atd. 
Nabídky divadel, kin atd. lze nalézt ve specializovaných časopisech a na www stránkách. 
V časopise bychom se chtěli věnovat pouze recenzím. 
 

3. Zhruba 3/4 dotazovaných by chtěli, aby 
časopis vycházel 1x měsíčně. 
Budeme se snažit. 
 

4. A co se vám na časopise nelíbí. 
Hlavně to, že je černobílý, bohužel toto 
ovlivnit nemůžeme. Barevný časopis by 
byl velmi nákladný a museli byste si ho 
kupovat. Na grafiku se zaměříme. 

 
 
 
 
Vaše odpovědi jsme se snažili řádně vyhodnotit. 
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První den ve škole 
 

 

My všichni jsme se dostali celkem zázrakem 
na zdravotnické lyceum. Stačilo jen podepsat papír… 
Kdo by nepodepsal…  

Další krok byl rodičák, kde se naši milovaní 
rodiče dozvěděli podrobnosti… Z ničeho nic už bylo 
vysvědčení, konec prázdnin a první den v nové 
škole…  

Většina z nás jistě vstávala nejméně hodinu 
předem, aby udělala co nejlepší dojem na své nové spolužáky… Šatník už byl brzy ráno 
probraný a na posteli ležel vhodný ohoz  a můj obličej byl jako obrázek. Byl ten pravý čas 
vyrazit. 

 Poslední záhadou bylo, kudy jít! Po výstupu ze šaliny bylo nalezeno jednoduché 
řešení: Půjdu za tím davem děcek, který vystupuje. Na Jaselské je přece tolik lidí, někdo tam 
jít musí… Můj směr byl zatím červený kostel - tím jediným jsem si totiž byla jistá. Jenže tudy 
už nešla ani noha… Nastala náhlá, ale planá panika - času bylo dost (i když za 5 minut 
začínala hodina!) Před osmou jsem konečně stála před školou. Prolítlo mi hlavou: „Kolem 
školy nikdo… Čemu se divíš? Je po zvonění a jdeš pozdě! Takovej trapas hned první den a 
pozdě!!!“ Vyšlápla jsem těch pár schodků k vrátnici a mile se otázala paní vrátní: „Dobrý den. 
Prosím vás, nevíte kde je třída Zdravotnické lyceum?“ Paní na vrátnici na mě mlčky koukala 
a v tom na mě zezadu zaklepal kluk s hláškou: „Jdeš brzy, vyučování ti začíná až v deset.“ Do 
dneška si nejsem jistá jetli mi náhodou 
nepovylezli malinko oči, každopádně na mě mohl 
být celkem směšný pohled… Když jsem se 
vzpamatovala zeptala jsem se: „I zdravotnické 
lyceum?!“ Odpověď byla stručná: „Všichni.“ No a 
já jako bych se už nestrapnila málo se zeptala: „Ty 
jdeš taky na zdravotnický lyceum? “A ten 
viditelně o hodně starší kluk vtipně odpověděl: 
„Ne já jsem SESTŘIČKA.“ Po dvou hodinách 
courání po městě jsem došla do školy. Vím každý 
si tím prošel, ale proč pro boha na nás prvňáky 
musely ty vyšší ročníky koukat jak na obrázek. 
Když si mě prohlížela nějaká evidentně starší 
holka od hlavy až k patě a já zrovna si uvědomila, 
že jsem nepočítala  s tím, že v deset budu vcházet 
do školy, ale spíš z ní vycházet, takže můj obličej 
nepřipomínal obrázek, ale spíš nějakou mazanici, 
určitě jsem zčervenala. I přesto všechno jsem se 
konečně do třídy dostala… Přisedla jsem si 
k jedné sympatické holce. Seznámily jsme se 
s všemi okolo.  

V zápětí přišlo dlouhé seznamování se 
školním řádem a po něm proslov paní řiditelky na hřišti. Tréma pomalu odezněla, paní 
ředitelka s ostatními ukončili svůj proslov a my se všichni odebrali plní prvních dojmů do 
prostředí, které bezpečně známe a tím je náš domov. 
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Zajisté každý z vás ví, že na naší škole pracuje Středoškolský klub. Všichni jeho členové mají 
možnost navštěvovat kterýkoli kroužek uvedený v nabídce SŠK. Pokud byste měli zájem , máte 
ještě možnost se do některých kroužků přihlásit po domluvě s jejich vedoucími. 
 
 

ASK při SZŠ Jaselská 7/9, Brno 
Přehled kroužků ve  školním roce 2005/2006 

 
Název kroužku: 
 

Vedoucí: Doba schůzek: Místo schůzek: 

1.  Přátelé Kociánky Bc. D. Hauserová 

Titl. R. Omastová 

A.Seitlová 

pátek + akce dle 

domluvy 

Kociánka 

2. Dramatický  Mgr. D. Babáková pátek  od 14:00 hod. Uč. 26 

3. Kroužek ručních   
prací 

Dr. V. Pokorná 1x měsíčně 

úterý – 1. hod. 

Uč. 61 b 

4. První pomoc MUDr. D. Kachlíková 

Titl. J. Stejskalová 

čtvrtek od 14:20 hod.  

5. Odborná němčina Mgr. V. Berková čtvrtek  

13:00 –15:00 hod. 

Kab. č. 50 

6. NEJ – K maturitě   
s přehledem 

Mgr. P. Mrůzková dle dohody  Jazyková učebna 

7. NEJ - 
Komunikace a 
procvičování 

Dr.  H. Trávníková čtvrtek 

10:40 –11:25 hod. 

Kab.č. 50 

8. Matematika –  
vážně i nevážně 

RNDr. V. Opatřilová úterý 

13:20 –14:05 hod. 

Uč. Č. 46 

9. Debatní kroužek Dr. V. Tlustošová 

Dr. H. Trávníková 

dle domluvy Kabinet č. 50 

10. Taneční kroužek Mgr. Vilímová Iveta út: 16:00 - 17:00 hod. Tělocvična 

11. EKO – výtvarný 

      ateliér 

Mgr. R. Poláčková čt.: 14:20 – 16:30 hod. Uč. 43 

 6



12. Chemie nejen        
pro maturanty 

Mgr. R. Poláčková  út: 13:10 - 14:05 hod. 

čt: 12:25 –13:10 hod. 

 

Uč. 43 

13. Novinářský 
kroužek 

Mgr. R. Poláčková schůzky redakční rady  

st: 10:20 hod. 

Uč. 43 

15. Posilování  Dr. I. Laslova úterý 1x14 dnů 

15:45 – 16:45 hod. 

Posilovna 

16. Cvičení s Janou Mgr. J. Knorová čt:16:15 - 17:45 hod. Tělocvična 

17. Aerobic Mgr. Z. Horynová 

Mgr. Veselá  

út:16:00 – 16:45 hod. 

st:16:30- 17:30 hod. 

Tělocvična 

18. Kroužek 
výpočetní techniky 

Mgr. H. Láníčková po: 14:10 - 15:40 hod. Učebna PC 29 

19. Kroužek 
výpočetní techniky  

Mgr. P.  Fical st: 13:20 - 14:55 hod. Učebna PC 29 

20. Kroužek 
výpočetní techniky 

Mgr. S. Pazourková čt: 14:10 - 15:40 hod. Učebna PC 29 

21. Anglická 
konverzace 

Mgr. L. Opravilová  čt: 14:10- 14: 55 hod. Jazyková učebna 

22. Rádio Mgr. D. Babáková 

Dr. V. Tlustošová 

každý čtvrtek Kab. č. 17 
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Velká pardubická steeplechase  
 České pojišťovny 

Něco málo z historie……. 
Velká Pardubická se běhá od roku 1874. Letos se běžela už po 115. Tento dostih patří mezi 

nejtěžší překážkové dostihy v Evropě, je velmi specifický a jako každý dostih dost nepředvídatelný 
(jen pro příklad -  letošní nejvíce favorizovaná Registana skončila už na 2. překážce). 

Na počátku byly parforsní hony, které se v 19. století staly velkou oblibou šlechty. První hon 
v Čechách uspořádal v roce 1836 hrabě Oktavián Kinský na svém chlumeckém panství. V roce 
1841 František Lichnštejn přenesl hony do Pardubic, kde dosáhly největšího rozmachu díky vzniklé 
parforsní společnosti a krajině, podobající se velkému anglickému parku.  

V prvních desetiletích 19. století si v Anglii oblíbili běhat, jako součást parforsních honů, 
překážkové dostihy, které nabývaly velkou popularitu a rychle se rozšiřovaly. V roce 1836 se běžel 
první ročník Velké národní steeplechase, nazývaný též jako Velká liverpoolská, jímž se nechali 
inspirovat čeští milovníci rychlých koní k vybudování k závodní dráhy v Pardubicích. Roku 1856 
vznikla ojedinělá dráha s ojedinělými překážkami, naprosto odlišná od druhu drah ostatních 
evropských zemí. 
 Velká steeplechase se však začala běhat až o 18 let později  5. listopadu 1874, s jejím 
vznikem jsou spojena jména hraběte Maxe Ugarta, prince Emila Fürstenberga a Oktaviána 
Kinského. Velká steeplechase si získala velký ohlas nejen u nás, ale i v zahraničí. Od té doby se 
běží každý rok s výjimkou válečných let, politických událostí roku 1968 a 1876, v roce 1908 byl 
však závod přerušen kvůli nepřejícímu počasí.  
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Železník 
Čtyřnásobný vítěz Velké pardubické Železník zemřel. 
Svěřenci trenéra Čestmíra Olehly bylo 26 let a 8 měsíců, 
v přepočtu na lidský věk se dožil více než úctyhodných sta 
let. Železník, kterého k jeho pardubickým triumfům 
pokaždé dovedl jezdec Josef Váňa, se stal třikrát 
nejlepším koněm roku v České republice, na kontě měl 
celkem 30 vítězství. 

Železníkův životní příběh až nápadně splývá s kariérou muže, s kterým společně vstoupili mezi 
legendy dostihového sportu. Na svět přišel tento anglický plnokrevník v hřebčíně v Šamoríně 29. 
dubna 1978, tedy ve stejné době, kdy ve stáji ve Světlé Hoře u Bruntálu začal se závoděním nový, 
nadaný jezdec - Josef Váňa.

V říjnu 1979 koupila nenápadného ryzáka za 120 tisíc korun stáj Agrochemického podniku ve 
Slavkově u Brna. Zde ale jeho kariéra málem skončila dřív, než skutečně začala. Železník se po 
nevýrazné první závodní sezoně zranil ve výběhu a výsledkem bylo vypadávání kolena na zadní 
noze. O to, že neskončil na jatkách, se nejvíce zasloužil tamní trenér Josef Miška, který trpělivou 
léčbou koně problémů s kloubem zbavil.

Železník byl přesto na prodej. V roce 1982 ho Miška nabídl právě Váňovi, který sháněl koně pro 
svého kolegu, a Železník putoval do Světlé Hory. Byl to risk, neboť byl prodán jako neperspektivní 
zvíře. Lacino, za pouhých 90 tisíc korun. Cesty Železníka a Váni, jemuž byl svěřen, se trvale spojily 
v roce 1987 a ještě téhož podzimu začala nová dvojice hýbat historií Velké pardubické.

Váňa, jediný pětinásobný vítěz pardubické steeplechase, zvítězil v sedle Železníka čtyřikrát: 
v letech 1987-89 a 1991. Za příznivějších okolností nemuselo zůstat jen u tohoto čísla, jenže v roce 
1990, při stém ročníku Velké, žokej z Železníka spadl. Za dva roky vběhla pod kopyta startovního 
pole skupina extrémních ochránců koní a osm koní z rozhozeného stáda popadalo na Taxisu, včetně 
favorizovaného Železníka. Nikdo tehdy netušil, že to byl jeho poslední ročník. Krátce nato si během 
tréninku zlomil korunkovou kost na zadní noze.

Se závody byl konec a slavný kůň si odešel užívat zasloužený "důchod". Ve 
Světlé Hoře se trojnásobný nejlepší kůň České republiky a držitel 30 
vítězství stal obletovanou hvězdou i turistickou atrakcí. Váňa, s nímž 
Železník vytvořil hrdinnou dvojici, přiznal, že začátky s jeho svěřencem 
nebyly jednoduché: "Než se dopracoval k profesionalitě, byl Železník línej a 
ze začátku hrozně těžkej kůň. Také jsem nepatřil mezi jeho oblíbence, 
protože musel poslouchat." Jinak ale nedal na ryzáka nikdy dopustit: 
"Takový kůň se narodí jednou za sto let. Úžasná osobnost. Ve středu 
trénoval s dětmi na jízdárně půlmetrový skok a v neděli skočil brilantně 
Taxis," řekl Váňa.  
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KULTURA 
 
 

Se začátkem školního roku byl odstartován rok kulturního dění v Brně. 
Brno má velké množství akcí, které slouží ke zkrácení volného času. 
Informace o těchto akcích se dozvíte buď na informačních centrech, v časopise 
METROPOLOLIS nebo novém HOUSERu (ve kterém nejsou informace pouze z Brna, ale 
také z různých měst ČR a jejich zajímavých akcích). K dostání jsou každý týden nová čísla a 
jsou k dostání úplně ZDARMA. 

 

Každý člověk je individuální, proto začít psát o nějaké akci, která je pro mě více zajímavá, by 
bylo nespravedlivé. Tak jen tak v kostce. Městské divadlo si připravilo činohru „Znamení 
kříže“ od Calderona de Barca, která popisuje souhru lásky, citů  a vášně. Další novinkou je  
muzikál „Oliver“ od Lionela Barta, který popisuje ne vždy jednoduchý dětský život. Dne 12. 

listopadu nás čeká premiéra 
světového muzikálu „Jesus christ 
Superstar“ od Andrewa Lloyda 
Webbera, kterou si určitě nenechte 
ujít. Také menší divadla v městě 
Brně si pro vás připravila zajímavé 
programy.  
Nenechte si také ujít nový český 
film „Štěstí“. Je to velmi realistický 
snímek dnešní doby a také plno 
zajímavých zahraničních filmů. 
Černá barevná komedie nazvaná 
„Doblba“ je opravdu doblba, jako 
kulturní dění ve městě Brně, a proto 
záleží jen na vás, co a kde 
navštívíte. Přeji hezký volný čas 
strávený s kulturou.           
 

K.M. 
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Znamení zvěrokruhu 

Štír (24. 10. - 22. 11.) 

Vládcem tohoto znamení je Pluto. 

Většina lidí narozených v tomto znamení se vyznačuje jasným, pronikavým myšlením. Jsou 
nadprůměrně inteligentní, bystří a rychle chápou všechno nové a neznámé. 

Jejich myšlení je tvořivé, kreativní. Mají zvláštní, originální názory, které hájí téměř 
s fanatismem. Jsou tvrdošíjní, vyznačují se silnou vůlí, rozhodnou-li se pro něco, jdou za tím 
bez ohledu na překážky. Naopak každá překážka v cestě, je jen posílí. 

Jejich povaha je velice rozporuplná, ke svým přátelům a lidem, na kterých jim záleží, jsou 
milí, dobrosrdeční a dokáží pro ně mnohé obětovat. Na druhé straně, k tomu, kdo jim ublížil a 
nebo je urazil, jsou nesmiřitelní. Nikdy nezapomínají na staré křivdy a ten, kdo si znepřátelí 
Štíra, zažije nejednu horkou chvilku třeba i po mnoha letech. 

Štíři mají dar druhé okouzlit a podmanit si je. Svým upřeným pohledem dokáží vybranou 
osobu hypnotizovat a ovládnout. 

S lidmi, kterým se musí podřídit, se špatně snášejí. Naopak rádi se nechají obdivovat svým 
okolím. 

Štíři dovedou milovat s takovou vášní jakou nenajdete 
u žádného jiného znamení. Jejich náruživost je pověstná, 
ale často je zaměňována pouze se sexuální náruživostí.  
Ne, Štíři jsou náruživí ve všech oblastech života. Neumí 
nic dělat polovičatě, buď je někdo skvělý nebo odporný, 
buď je ta věc úžasná nebo pro ně neexistuje. Neznají 
kompromis a zlatou střední cestu. 

Štírovo zdraví je identické s jeho povahou. Většinou se těší 
výborné fyzické i psychické kondici a celkově silnější a 
odolnější konstituci. Není u nich výjimkou, že se svojí 
pevnou vůlí a neochvějnou sebejistotou dokáží dostat i 
z kritické nemoci. Jeho slabinami jsou reprodukční orgány, 
nos a páteř. 

Slavné osobnosti ve znamení Štíra: Theodore Roosevelt, Richard Burton, Marie Curieová, 
princ Charles, Grace Kellyová, Pablo Picasso, Marie Antoinetta, Charles DeGaulle, Robert 
Kennedy, Indíra Gándhíová. 
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