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Vážení čtenáři a příznivci našeho časopisu, 
 

Vánoce jsou již za rohem a před Vámi nové číslo časopisu Virus. Nenechte se tedy 
uštvat předvánočním shonem a začtěte se do jeho stránek. Připravili jsme pro Vás články 
mapující dění v minulých měsících i informace aktuální. Dozvíte se například, jak přežít 
nákupní horečku nebo s námi můžete nasát vánoční atmosféru na náměstí Svobody či se 
pobavit vánočním humorem. 
 
 

Přejeme Vám 
 

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE, 
 

RADOST Z DÁRKŮ I Z OBDAROVÁNÍ DRUHÝCH, 
 

LÁSKU, ZDRAVÍ, POHODU 
 

A 
 

MNOHO ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE 
 

Vaše redakce 
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NÁVŠTĚVA PIRNY 
 

 Letos jsme se ve dnech l7.-19. září zúčastnili s paní zástupkyní Zuzanou Číkovou 
a profesorkou Horákovou a Trávníkovou stáže v Německu. 
 Velmi jsme se těšili. Německé přátele jsme chtěli překvapit a lépe poznat, proto jsme 
si připravili zajímavosti nejen o sobě, ale i o naší škole. 
 Vyjížděli jsme z brněnského nádraží za špatného počasí, ale už při přejezdu hranice 
vysvitlo sluníčko, a to nás pak provázelo celé dny.  
Po pětihodinové jízdě jsme vystoupili v Bad Schandau a přestoupili na místní lokálku, která 
nás vezla podél řeky Labe – Saským Švýcarskem, nádhernou krajinou, kde vedou cyklostezky 
a turistické trasy. 
 V Pirně, v krásném historickém městečku, nás uvítali p. Löhwald a p. Weber, kteří 
nám odvezli zavazadla na ubytovnu. K večeru jsme hráli s německými studenty bowling. 
Ve smíšených družstvech se studenti mohli lépe seznámit. Nevím, kdo vyhrál, ale moc jsme 
se pobavili. Druhý den jsme navštívili školu, znovu jsme se vzájemně představili. Němečtí 
studenti nás pozvali na  hodinu aerobiku a po vydatném cvičení nás studenti oboru masér 
namasírovali.Cítili jsme se velice dobře. 
 Odpoledne jsme si prohlédli světoznámou „Grünes Gewölbe“ – pokladnici něm. králů. 
Večer byl připraven – „Grillabend“ – tancovali jsme, příjemně se bavili a pochutnávali 
na chutném grilovaném mase. I zde se navázalo pěkné přátelství. 
 Poslední den jsme si otestovali fyzikou zdatnost, podnikli výlet do Saského Švýcarska 
a odpoledne trochu unavení, ale spokojení a šťastní odjížděli domů. 
 
       K. Špičáková 3.B 
 
 
   

 
Radnice v Pirně 
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Také tento školní rok se studenti naší školy zapojili do projektu, který vyhlásila MF Dnes 
„Studenti čtou a píší noviny“. Předkládáme Vám zajímavá zamyšlení nad různými aktuálními 

problémy či otázkami. Další příspěvky najdete v archivu na www.idnes.cz/studenti. 
 

KRIZE ČESKÉ POLITIKY? 
 

ČESKÁ POLITIKA 
 
 

Krize české politiky je podle mě už celkem dlouhodobá záležitost. Každý den se 
v novinách dočteme o dalších a dalších excesech politiků. Každý den v novinách čteme 
články, ve kterých jeden politik pomlouvá druhého, jedna politická strana pomlouvá druhou. 
Ale  nevidíme to jen v novinách. Vidíme to i na billboardech, kde se strany podle mě dost 
nevybíravým a sprostým způsobem vzájemně pomlouvají. Například  billboard s Jiřím 
Paroubkem, na kterém je napsáno: „EVROPA NEBO ČESKO, KAŠLU NA TO VŠECKO! 
Váš Jiří Paroubek“ a pod tím jsou napsané webové stánky www.cssdprotivám.cz. Myslím, že 
billboardy politických stran by měly být o nich. Mají prosazovat svoje plány, kterými chtějí 
občanům pomoci a ne pomlouvat soupeřící stranu. To mi přijde hloupé! Je to vůbec potřeba?! 
Nikdo se nemůže divit, že lidé nechtějí volit, když to vypadá, že v našem parlamentu jsou tak 
akorát šašci. Kdyby se začali chovat jako kultivovaní lidé, možná by se spolu na něčem 
domluvili. Politici jsou tu pro nás, pro občany, takže si myslím, že by si to měli uvědomit. 
 

Nikola Svojsíková, 3.L 
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20 LET SVOBODY V ČESKU 
aneb 

SVOBODA VERSUS ODPOVĚDNOST 
 

CO MŮŽEME DĚLAT, CO UŽ NE… 
 

Teenager čeká na to, až dosáhne hranice 18-ti let a bude už konečně dospělý, bude si 
moci dělat, co chce!  Ale i když jsme dospělí, můžeme si dělat, co chceme?  Myslím, že ne. 
Už jsme zodpovědní sami za sebe a musíme se naučit přizpůsobit společnosti, a jestli chceme, 
aby nás společnost přijala, musíme se držet určitých pravidel a dodržovat je. Už od narození 
nám rodiče říkají, co můžeme a co naopak ne. A to už je jakýsi základ pro to, aby naše 
společnost nějak vypadala, měla určitý řád a morálku, protože kdyby si každý dělal, co chce, 
jak by to potom tady vypadalo? 

Další věcí je odpovědnost, kterou by měl mít každý, ať už k někomu nebo k něčemu. 
Musíme být odpovědní za sebe, za svoje činy, měli bychom si to uvědomovat a případně 
to napravit.  A hodně nám k tomu pomohou životní zkušenosti. Dejme si tento příklad - 
jednou porušíme nějaké pravidlo (zákon, řád) a poneseme za to odpovědnost a dostaneme  
nějaký trest (např. strhnou vám peníze). Je to pro vás zkušenost, že už to víckrát neuděláme? 
Myslím, že pro mnohé určitě. 

V naší zemi je demokracie a jednou ze zásad, která v demokracii platí, je svoboda 
slova, takže každý má právo na svůj názor, který si může prosadit. Samozřejmě ne všechno 
lze v určité situaci a člověk podle svého úsudku musí vědět, co se hodí říct a co ne, aby třeba 
někoho neurazil, někoho neponížil nebo neřekl něco, čeho by pak litoval. 

 
      Lucie TRÁVNÍČKOVÁ, 3.L 
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KE KOMU VZHLÍŽÍME? 
 

KAM POLETÍM? 
 

Není to tak dávno, kdy jsme se rozhodli uklidit sklep. Jelikož se pár desítek let 
neuklízelo opravdu pořádně, byla tato činnost pro nás spojena s velkým překvapováním 
a odhalováním minulosti našeho rodu. 
S objevem masivní tabule s nápisem „Ovoce a zelenina“ jsme vážně nepočítali. Babička se ale 
hnedle rozpovídala, že je to po její babičce, která vlastnila v našem baráčku  obchod s tímto 
artiklem. 

A právě v tomhle okamžiku mě začíná napadat, jestli náhodou svým budoucím 
povoláním neporušuji nějakou tradici. Víte, jakou měla má prababička výhodu, když 
nemusela čekat tu dlouhou frontu na banány, kterých se stejně jen málokdo dočkal? 

Moje babička také pracovala jako vedoucí jednoho malého obchůdku. A co já? Mám 
se také dát na dráhu“obchodničení“, nebo zachraňovat životy, jak je mým přáním? I když je to 
se mnou celkem těžké, mým vzorem není jen rodina, ale i lidé, kteří něco dokázali. Nemyslím 
třeba Madonnu a jí podobné, kteří vyhledávají skandály, jen aby se o nich psalo a aby byly 
vidět. Ale třeba takový Edvard Munch nebo Claude Monet, z jiného soudku třeba Stephan 
Leacock a Woody Allen. Tohle jsou pro mě vzory – dělali něco, co je bavilo a jsou známí 
minimálně ve své zemi. 
Tudíž je jen na mně, jak se rozhodnu, kam poletím. Jestli budu doufat ve splnění svého snu, 
nebo se rozjedu po dráze předků. 

 
 
       Miroslava MATUŠKOVÁ, 3.L 
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LAKOMEC 
 

(návštěva divadelního představení) 
 

Rádi byste si zpestřili víkend kulturní událostí? Chcete se pobavit a rozšířit si 
všeobecné znalosti? Vezměte rodinu nebo přátele a vydejte se spolu do Mahelova divadla na 
tragikomedii Lakomec. Již na první pohled Vám „padne do oka“ lakomý Harpagon, kterého 
věrně ztvárnil talentovaný Zdeněk Dvořák. 

Celý příběh doplňují zábavné vsuvky z moderní doby (například Elvis Presley) a také 
nečekané poznámky vedlejších postav, které rozesmějí i samotné vystupující. Na jevišti 
panuje přátelská atmosféra, která se šíří během okamžiku i do pobaveného hlediště. Nesmím 
opomenout zmínit, že nechybí ani klasická pasáž, kdy je Harpagon okraden o peníze, 
zamilovaně je volá a rozhodne se je najít za každou cenu. 

I přes uspěchaný konec hodnotím představení kladně a nechávám na Vás, abyste si 
sami udělali obrázek. Už teď se těším, s čím dalším přijde Mahelovo divadlo příště. 

 
 
 
 
        Karin GHISIOVÁ, 2.L 
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VÁNOCE 
 

Nikdy mě nikdo nepřesvědčí, že Vánoce jsou svátky klidu a míru. Alespoň co se týče 
nakupování vánočních dárků. Znáte to všichni, všude jsou vánoční ozdoby, vy se proplétáte 
mezi lidmi a prohledáváte regály. Pokud najdete přesně to, co hledáte, jste šťastní lidé. Nebo 
přinejmenším patříte mezi ty, kteří to nenechali na poslední chvíli a už máte nákupy za sebou. 
Já však patřím právě mezi ty, které při těchto vánočních nezbytnostech doprovázejí davy lidí, 
hluk smíšený s vánočními koledami a chaos. Do toho se vám připlétají do cesty podbíziví 
prodavači a vy si občas odnášíte i věci, které jste vůbec neměli v úmyslu kupovat. 

 Když už tohle všechno přežijete, následuje neméně hrozná část. Zamíříte k pokladně 
a vyboxujete si místo v nekonečné frontě, která už od pohledu hlásá – tohle bude na dlouho. 
Moc často se nestává, že by se prodavačům u pokladny podařilo prohazovat si věci pod 
rukama tak rychle, aby zákazníkům výrazně zkrátili čekání. Trpělivého a usměvavého člověka 
tedy jen tak nepotkáte. Lidé, pro něž jsou tyto svátky v dnešní době spíš přítěží, se jen mračí. 
Z toho vyplývá jen jedno – usmívejte se! Ať už se ženete pro poslední kus nové vody 
po holení nebo se mačkáte ve frontě, usmívejte se. Pak už se jen doma posadíte do křesla 
s dobrým pocitem, že máte pro letošní rok předvánoční shon za sebou. 
 

Roman ŠEPTUN, 3.L 
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VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ 
 

  Po roce opět nastává to krásné období. Vánoce! Už máme po první i druhé 
adventní neděli a právě v Brně je jedno místo, na kterém je atmosféra přicházejících Vánoc 
vidět, slyšet i cítit – náměstí Svobody. Celému náměstí vévodí vzrostlý vánoční strom. Dále 
vidíme krásně vyzdobené stánky a v menší ohrádce i ovečky. Kašna se jako mávnutím 
kouzelného proutku proměnila v betlém. 
 Ze stánků se k nám line vůně čerstvé medoviny a punče. V jiném stánku můžeme 
ochutnat pravé domácí klobásky či různé druhy sýrů. Po celém náměstí hrají vánoční koledy, 
které náladu ještě umocňují. Na lidech okolo to je také vidět, všichni jsou milí a usměvaví. 
Odcházím, stejně jako ostatní, naladěná na tu správnou vánoční vlnu. Zároveň se ale cítím 
provinile, protože ještě nemám koupený žádný dárek. 
 
        Nikola SVOJSÍKOVÁ, 3.L 
 
 
 

 
 

 
 



VIRUS ČÍSLO 1 2009/2010 
 

10 Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská 7/9 

 
KAPR 
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VÁNOČNÍ KVÍZ 
 

1. Vánoční svátky jsou známé jako: 
a) svátky klidu, míru a lásky 
b) památka zesnulých 
c) dohánění tržby před roční bilancí obchodníků 

 
2. Které náboženství zavedlo vánoční svátky: 

a) mormoni 
b) judaismus 
c) křesťanství 

 
3. O Vánocích u nás nosí dárky pod stromeček: 

a) Mikuláš 
b) Ježíšek 
c) děda Mráz 

 
4. Svátky vánoční oslavují: 

a) narození Ježíše v Betlémě 
b) zmrtvýchvstání Ježíše v zahradě getsemanské 
c) neposkvrněné početí Panny Marie 

 
5. Který císař vyhlásil křesťanství státním náboženstvím a první začal slavit Vánoce jako 
státní svátek? 

a) Konstantin Veliký 
b) Valentýn Dobrotivý 
c) sv. Terpentýn 

 
6. Který císař zrušil Vánoce a opět zavedl slavení Saturnálií? 

a) Kilián Prostata 
b) Julián Apostata 
c) Leguán Natotata 

 
7. Zdobení stromečku je: 

a) židovská tradice 
b) křesťanský symbol 
c) původně pohanský keltský zvyk 

 
8. Jaký byl nejstarší způsob zdobení vánočního stromečku: 

a) živé stromky v zahradě a v lese se zdobily pentlemi, světýlky, ovocem a ořechy 
b) uříznutý stromek nebo stromek v květináči se dával do chléva a na něj se navěšely 

různé dobroty na památku darů Kašpara, Baltazara a Melichara Ježíšovi 
c) stromek ve stojánku se stejně jako dnes zdobil řetězy, skleněnými ozdobami, 

svíčkami a pamlsky 
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9. Proč se Vánoce slaví na konci prosince? 
a) protože na tu dobu připadají narozeniny Ježíše Krista 
b) protože to tak přikázal a zavedl sv. Petr, první římský biskup 
c) původně pohanské a nedemokraticky pokřtěné evropské národy byly v tuto dobu 

zvyklé slavit zimní slunovrat, a protože se zvyku zatvrzele držely, křesťanství se 
muselo přizpůsobit, aby si ovečky udrželo 

 
10. Kdo složil slavnou Českou mši vánoční? 

a) Jan Jakub Ryba 
b) Bedřich Smetana 
c) Elvis Presley 

 
ŘEŠENÍ:  
 
1.a, 2.c, 3.b, 4.a, 5.a, 6.b, 7.c, 8.a, 9.c, 10.a 
 
 
VYHODNOCENÍ: 
 
7 – 10 bodů 
 
Gratulujeme vám k vědomostem! Můžete fundovaně hovořit o Vánocích s historiky i teology. 
Ale buďte opatrní! Některý fundamentálně založený křesťan by vás mohl prohlásit za kacíře a 
upálit. Historici nejsou o nic lepší. Když zjistí, že víte víc než oni, obviní vás z hereze či 
šarlatánství, a ještě to rozmáznou v novinách! 
 
3 – 6 bodů 
 
Za tento výsledek se nemusíte stydět, jsou to slušné znalosti, zejména jestli jste nevyrůstali 
v nábožensky založené rodině. Některé odpovědi na otázky zase vyžadují nadstandardní 
vědomosti z historie, neboť v osnovách pro ZŠ rozhodně nejsou a nedozvěděli byste se je ani 
na leckteré střední a vysoké škole. 
 
0 - 2 body 
 
Nic si z toho nedělejte, pohoda Vánoc není založena na výsledku nějaké zkoušky, ale na 
radosti z dostávání i dávání dárků a hlavně na krásných dnech, které prožijete v okruhu svých 
nejbližších. Tak si to hezky užijte!  
        zdroj: převzato z internetu 



VIRUS ČÍSLO 1 2009/2010 

 Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská 7/9 13  

KŘÍŽOVKA 
 

Masopust 

Masopust - v lidovém kalendářním cyklu doba od Tří králů do začátku období velikonočního půstu - ... (tajenka). V 
užším smyslu se jedná o poslední tři dny tohoto období, které představuje dobu svateb, plesů, zábav a bujarého veselí. 
Vše vrcholí tzv. ostatky - masopustní neděle, pondělí a úterý. Souvisí to s předkřesťanskými obřady na oslavu konce 
zimy a začátku jarních zemědělských prací. V uvedené dny se koná průvod masek a karneval. U nás je obvyklý průvod 
maškar v čele s "medvědem", pochovává se basa, jídají koblihy a šišky a úplně na závěr se koná masopustní zábava s 
tancem. 

 

VODOROVNĚ: A. Vodoteč; souhvězdí zimní oblohy; povel pro psa. - B. Značka aut; kočovník; kouřovod; značka erbia. 
- C. Výčnělek; kvašený nápoj; točit; druh pepře. - D. Starší spojka; mužské jméno; rozkazovat; psaná kopie. - E. 
Tajenka. - F. Obvaz; stýskání; dravý pták; primát. - G. Tímto způsobem; dobytčí nápoje; sdružení; tvoje. - H. Značka 
astatu; kaberna; nebdít; lesní bylina. - I. Klamat; mužské jméno; rod houslařů.  

SVISLE: 1. Tropická dřevina; uhličitan draselný. - 2. Býti v opozici. - 3. Úder sekerou; druh básníka; předložka. - 4. 
SPZ Olomouce; peň; zrak. - 5. Taroková karta; karetní hra. - 6. Ovanutí; úsek závodu. - 7. Pohodný; stavba s úly. - 8. 
Evropan; stravovny studentů; SPZ Strakonic. - 9. Květenství; belgické lázně. - 10. Zápisník; elipsa. - 11. Indonéská 
jednotka hmotnosti; cizí směnka. - 12. Sát; ořezání; sibiřská řeka. - 13. Osobní zájmeno; výzva; temnota. - 14. Dělat 
revizi. - 15. Vytýčená cesta; šlechtici.  

Pomůcka: amat, očapí.  

Zdroj: Panoráma křížovek 4/2003, str. 40.  

Řešení: popeleční středa 
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SMĚJEME SE O VÁNOCÍCH 

 
Mezinárodní nadílka 
Povídají si Američan, Rus a Čech. Američan povídá: „Vidíte to červený Ferrari?” Ostatní: 
„Hmm, dobrý.” „No, tak takový jsem dostal k Vánocům.” Rus povídá: „A vidíte to zelený 
Porsche?” Ostatní: „Taky dobrý.” Rus: „Tak takový jsem pro změnu dostal k Vánocům já.” 
A Čech: „Vidíte to Infiniti G35 GTO?” Ostatní: „Nádhera!” „Tak takové barvy jsem dostal 
manšestráky.” 
 
Zlaté prasátko 
Ptá se Jiřík maminky na Štědrý den ráno: „Mami, uvidím dnes zlaté prasátko?” „Tak to ještě 
sama nevím. Až jak se dá tatínek vidět.”  
  
Pokles kriminality 
Ministerstvo vnitra oznamuje: „Kriminalita silně poklesla. Podle dostupných informací se 
v květnu nevyskytl ani jeden případ krádeže vánočního stromku!” 
 
Vánoční poděkování 
„Milý Ježíšku, děkuji ti za dárek,” povídá Jenda. „To je maličkost,” odpovídá Ježíšek, „nemáš 
zač.” „Taky si myslím, ale maminka mi přikázala poděkovat.” 
 
Skotský Ježíšek 
Přijde skotský Ježíšek na Vánoce k dětem a ptá se: „Děti, co si ode mě koupíte?” 
 
Vyšší hodnoty 
„Žádné dárky k Vánocům mi kupovat nemusíš,” oznamuje ženě na začátku prosince pan 
Vaněk. „Stačí, když mne budeš milovat a budeš mi věrná.” „Pozdě,” povzdechla si ženuška, 
„já už jsem ti koupila kravatu.” 
 
Sváteční idylka 
„Mámo, cítíš to? Vůně vanilky, čerstvě uříznuté jedličky, vánočního cukroví...” „Cítím, cítím 
- sousedi se ale maj´!”         zdroj: internet 
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