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TadyTam
TADY?
TAM!

Milí čtenáři,
po krátké časové odmlce jsme tu opět pro vás! Během doby, kdy jsme
se „neviděli“, nám rychlostí blesku před očima proběhla řada svátků
a událostí. Těmi hlavními mám na mysli třeba Mikuláše, Vánoce, Nový rok
a Valentýna, jarní prázdniny, zimní olympijské hry a školní ples! Ale nebojte
se – v tomto čísle máme pro vás zmínku o každém z těchto
nezapomenutelných dnů. 
Největší radost mám z toho, že jsme mezi námi mohli přivítat
DVA NOVÉ ČLENY! Což je skvělé, protože jsme rádi za každého, kdo má
alespoň jednu ruku na psaní a nápady v hlavě.
Ale dost o tom, co bylo… Co máme na pořadu dne tentokrát? Když se
tak koukám do kalendáře, většina prázdnin už je bohužel za námi. Ale za to
je tu jaro. A jelikož jsme se žádného pořádného sněhu a stavění sněhuláků
a iglú nedočkali, s otevřenou náručí ho mile rádi přivítáme.  A co k němu
neodmyslitelně patří? No přeci
láska. A zamilovanost a kašel
prostě neutajíme!
I přes narůstající nároky
učitelů je přeci jen nádhera se
zdroj: Klipart Microsoft Word
na malou chvíli zadívat z okna
a jít se jen tak nadechnout čerstvého vzduchu. I když já, jako člověk žijící
v centru města toho čerstvého vzduchu mám pomálu, si cením každého
paprsku sluníčka.
Shodou okolností i teď, při psaní tohoto úvodníku, sedím venku jen
v teplácích a svetru s trochou toho čaje. A proto i vás zvu na krátké čtení
s naším prosluněným TADYTAMEM. 
Lucie
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Valentýn s TADYTAMEM!
Protože byl Valentýn a náš časopis láskou jen srší, rozhodli jsme
se udělat speciální, ne moc zamilované, fotky naší redakce. Tímto bychom
vám všem rádi poděkovali za ohlasy a připomínky, ať už byli jakékoli,
a také nalákali nové členy. Kdo ví? Třeba čekáme právě na tebe.
Takže ty TAM, čekáme tě TADY i TAM.
Váš TadyTam

foto: Lucie Täuberová

foto: Lucie Täuberová
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ELITA, JELITA
Hlavním aktérem této rubriky je naše škola. Zprávy, fakta, události,
témat je tu vždycky dosti.

Školní placky
Stalo se vám někdy, že jste dostali
skvělý nápad, ale k jeho realizaci
nedošlo, protože jste se báli,
že by to nevyšlo?
Strach
někdy
napáchá víc škody než užitku,
rozhodně co se uskutečňování
nových vizí týče. Věřte mi, že moc
dobře vím, že to není lehké,
ale zkuste
někdy
„poslat
Pochyby na chvíli k vodě“ a dejte se
do toho!
Před nějakou dobou za mnou
zdroj: Barbara Schweizerová
přišla kamarádka Lenka Procházková
s tím, že ji napadlo udělat školní placky. Cítila jsem z ní odhodlání, které
však přebíjela nejistota. Byla jsem moc ráda, že přišla s žádostí o pomoc
právě ke mně, a rozhodla jsem se jí pomoct tuto myšlenku dotáhnout do
konce.
Udělaly jsme návrh designu a poslaly ho do výroby. Pak už stačilo jen
čekat, než nám naši hotovou zásilku doručí. A dočkaly jsme se!
Asi po týdnu přišla na poštu obálka, která v sobě ukrývala historicky první
školní placky našeho gymnázia.
Možná by stálo za to objasnit, co vlastně obrázek na placce symbolizuje.
Znak internetového prohlížeče googlu znamená to, se vším, s čím si nevíme
rady, nám poradí „strejda“ Google. Obrázek foťáku – Instagram – značí to,
že většinu věcí, které zažijeme, sdílíme na sociálních sítích,
jako je například tato. J&B je pravá skotská whisky – ta je určitým
symbolem jen pro plnoleté studenty. Všechny tyto zkratky dávají
dohromady název našeho gymnázia – GJBI. Pod obrázkem se ještě nachází
anglické heslo: „All we need is here.“, což má vyjadřovat to, že vše,
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co potřebujeme, je na naší škole. A nebo to, že všechno, co potřebujeme,
je vyobrazeno na placce.
Pořizovací cena jedné placky je 35Kč. Kdybyste měli zájem taky takovou
nosit na batohu (nebo kdekoliv jinde), zajděte do třídy 2.C za Lenkou
Procházkovou.
Tohle byl příběh jedné myšlenky, která získala svou reálnou podobu.
A i když to na začátku vypadalo téměř nemožně, nebylo to tak těžké.
Tak se i vy přestaňte bát a dejte prostor své kreativitě. Myslete na to,
že: „Všechno jde, když se chce.“ 
Barbara

foto: Barbara Schweizerová

Vycrmlík
Jak založit kapelu a kdy by si měl basák pořídit baskytaru?
To mi prozradila začínající kapela SPARKING FUSE, jejímž frontmanem
je maturant našeho ústavu Halys. Pokud vás zajímá, kde se vzalo jejich
jméno, jak se jim povedl první koncert, kdy bude turné a co je to
„vycrmlík“, obětujte deset minut a přečtěte si následující článek.
Z tramvaje č. 12 vystoupili asi tři „týpci“ s kytarou a zamířili k labyrintu
budov stojících přes ulici. S jedním z těch týpků jsem šla i já. Když
jsme se po pár minutách chůze octli v jedné z vrátnic, oslovil můj doprovod
zdejšího Kerbera: „Dobrý den, čtyřku - prosím vás.“ Přestože pan vrátný
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nahodil výraz typu „nerozumím řeči tvého kmene“, nakonec nám žádaný
klíč podal. „Ale vrátit!“
Tahle budova funguje, jak jsem pochopila, v podstatě jako hodinový hotel.
Jednotlivé
zkušebny
si totiž pronajímá několik
různých skupin, které se
v nich střídají.
Když jsme přešli dvůr,
dostali se za dveře,
které v podstatě neměly
kliku, a vyšli schody,
dorazili jsme do chodby
proti dveřím zkušebny.
Zbývalo
už
jen,
aby se dostavili další tři
zdroj: Jan Halada
členové
brněnské
undergroundové kapely Sparking fuse, která se skládá z baskytarysty
Tadeáše, klavíristy (!) Martina, bubeníka Jakuba a frontmana/kytaristy
Halyse.
Když se kluci o pár minut později sešli a zapojili ve zkušebně všechny
nástroje do správných zásuvek, přišla moje chvíle, tedy chvíle rozhovoru.
Protože jsou celkem „čerstvou“ záležitostí, zajímalo mě, jak k sobě vlastně
přišli. Slova se ujal basák Tadeáš. „Skupinu jsme vlastně založili my
s Martinem a já jsem měl být basák.“ Plynule na baskytaristu navázal
klavírista Martin: „My jsme do toho šli s tím, že já budu hrát na klavír,
na který už jsem nějakou dobu hrál, a Tadeáš bude hrát na basu,
kterou tehdy ještě neměl.“
Klavírista a basák bez baskytary kapelu založili na základní škole,
když se nudili v hodině češtiny. V následujících letech se ve skupině točili
další členové.
„No a nakonec si mě kluci našli přes internet,“ připomněl se Honza,
„já jsem se znal s bubeníkem Jakoubkem.“ (Dřív spolu hráli ve skupině.)
A protože: „Na bubny se bez kapely hrát nedá,“ jak řekl bubeník,
„hledal jsem novou skupinu, a nakonec jsem ji i našel.“
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Tolik ke genezi Sparking fuse, skupiny, jejíž jméno v překladu znamená
něco jako Jiskřící pojistka. Nejde ovšem o název prvotní. „Původně jsme
se vlastně jmenovali Smashing solution, jenže když to zkrátíš, vznikne ti SS,
chápeš, takže jsme si říkali, že se musíme přejmenovat,
protože by vypadalo celkem divně, kdyby na plakátech byla dvě S vedle
sebe. Potom někoho napadlo fuse, jako pojistka, jenže to nám přišlo moc
krátký, tak jsme ve slovníku hledali nějaký fakt úderný přídavný jméno –
a líbilo se nám Sparking.“
Náhodou SF zkoušeli ten den, kdy jsme dělali rozhovor, novou písničku
Where is my DESIRE. Tu napsal frontman Halys osobně. Jak mi sdělil,
je o touze. Když jsem se zeptala čí, řekl, že jeho a zpěvačky, která byla tou
dobou tajným členem. Ale vzhledem k tomu, že je tajná zpěvačka
na oficiální fb stránce Sparking fuse zařazená mezi členy, je nejspíš
v pořádku prozradit, že kapela spolupracuje s další letošní maturantkou
Katkou Kailovou. Ke spolupráci ji přizval Halys a ona, jak sama řekla,
souhlasila, protože je nadšená z hudby, kterou skupina dělá.
Kluci by svou hudbu zařadili do kategorie trash rock, což je v podstatě
tvrdší rock. Na tom by nebylo celkem nic zvláštního. Mě ale zaujalo členění
písniček. Kromě oldchoolového sóla, které tam „prostě nesmí chybět“,
se každá píseň skládá z vyhrávky-zpěvu-vyhrávky-zpěvu, několika
předeher, sem tam nějaké sloky, a
nakonec vycrmlíku.
„Vycrmlík? No vycrmlík je prostě
vycrmlík. Ukaž vycrmlík.“ Honza hodil
hlavou směrem ke klavíristovi a ten
zahrál.
„To
je
vyhrávka,
když se nudím,“ vysvětlil mi Martin.
Klavír obecně je v rockové hudbě
zvláštním prvkem a kluci jsou na tuhle
drobnou odlišnost náležitě hrdí.
Během minulého roku udělali SF hned
zdroj: Jan Halada
několik krůčků směrem k pódiím minimálně brněnských klubů.
Prvním z nich bylo natáčení ve studiu, a tím druhým debut v hudebním
klubu Stará Pekárna. Přestože kapela měla ke svému prvnímu vystoupení
drobné výhrady, bylo vidět, že jsou vlastně spokojení. A velkou měrou
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se na tom podílela podpora, kterou jim poskytlo publikum, jehož dobrá
polovina byla oblečená v tričkách s logem SF.
Když jsem se zeptala, co by o sobě ještě chtěli kluci říct, ozval
se spontálnně Tadeáš: „Máme facebook a bandzone, kde máme pár
písniček.“
Co se týče dalších plánů, chtějí SF vydat CD, které bude obsahovat osm
studiovek, čtyři písničky nahrané „na živo“ a jet na turné, podle slov
kytaristy/frontmana nejspíš ze zkušebny do zkušebny, já bych to ale tak
černě neviděla. Myslím, že kapela potenciál má, teď už jen udržovat tempo
a nebát se.
Pokud vás kluci zaujali a chtěli byste je slyšet na vlastní uši, určitě si je
odklikněte na facebooku, ať vám neuteče příští koncert.
Klára

Mik, miku, mik… Mikuláš
Ať už to byla prima, sekunda, tercie… či sexta, nikdy nesměla na našem
gymnáziu chybět mikulášská besídka. Tohoto nelehkého úkolu jsme se
letos chopili my studenti 3. ročníků. Ostatně je to tradice, že to vždy padne
na třeťáky.
A jaké to letos bylo?
5. prosince 2013 jsme přišli normálně na osmou hodinu ráno.
Namísto toho, abychom šli na vyučování, běželi jsme se převléci do volné
třídy. Přípravy byly veliké. Na čerta vám totiž nestačí pouhé černé tričko
a kalhoty. Každý správný čert musí mít pořádný kožich, rohy, ocas a někteří
měli i vidle, řetězy a pytle na zlobivé děti. Povinná výbava čerta je uhlí,
které jsme vyměnili za tužky na oči a rtěnky, na pomalování zlobivých tváří.
Mezi čerty jste mohli zahlédnout Pavlínu Buršíkovou, Veroniku Saxovou,
Kristýnu Macíkovou, Adélu Rausovou, Hanu Štefanovou, Lucii Huslíkovou,
Vendulu Hrubešovou a Terezu Urbánkovou.
Role Mikuláše se skvěle zhostila naše spolužačka Kateřina Sychrová,
která je paradoxně nejmenší a vlastní jemný hlas, ale i tak svou roli zvládla
na jedničku.
No a andělé? Za ty šli naši spolužáci. Tentokrát kluci – Jan Kašparovský
a Lukáš Procházka. Ano, opravdu kluci. Proč by také nemohli?
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Letošní mikulášská byla opravdu netradiční. Pekelná děvčata, andělští
kluci, mini verze Mikuláše
a
naše
fotografka
Sabina Fuchsová.
V takovém složení jsme se
celé
dopoledne
pohybovali po chodbách
a třídách
školy.
Každá třída nám musela
povinně zazpívat, někteří
byli nuceni říct básničku.
Snad každému ve třídě
jsme namalovali něco
na obličej, po případně ho
foto: Sabina Fuchsová
přikrášlili toaletním papírem a ti méně šťastní, ale o to víc zlobiví šli
do pekla! Nakonec každý student dostal alespoň bonbon.
A co se týče učitelů, ani těm se Mikuláš nevyhnul. I oni museli zpívat.
Za odměnu dostali buchtu s mikulášskou tématikou, na které si všichni
pochutnali. S menším zpožděním dorazil i pan profesor Světlík,
který zazpíval sólo píseň a pobavil tak nejen nás, ale i kolegy ve sborovně.
Celá akce se vydařila. Bohužel jsme se setkali i s méně nadšenými
spolužáky, kteří nám radost a energii ubírali, ale i tak jsme s naším
výkonem velmi spokojeni. A snad se na mě nikdo nebude zlobit,
když řeknu, že jsme byli jedni z nejlepších za celé ty roky.
Lucie

V režii vévody
Každý z nás se určitě nejednou zamyslel nad tím, jak svůj život obohatit
o něco nového. Každý měl nejednou sny o tom, že si zušlechtí svoji duševní
i tělesnou schránku, jak bude pomáhat svému okolí, angažovat
se pro druhé. Přiznejme si ale, že člověk je líné stvoření, které velmi rádo
sní. Aby člověk dokázal naplnit své cíle a sny, potřebuje mít ve svém životě
výzvu a motivaci. Motivaci, která ho bude hnát kupředu jako běžce
maratónu vidina zlaté medaile.
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Pro
obyčejného
člověka, tedy jako
pro mě,
je
běh
maratónu
dost
nepředstavitelná
záležitost. Hledal jsem
zdroj: Barbara Schweizerová
možnost, která by
skloubila všechny mé dlouhodobé záliby a sny. Nakonec jsem se díky
pomoci ředitele tanečního kurzu, který navštěvuji, dostal
až k Ceně vévody z Edinburghu. „Tento program je přesně pro mě,“ říkal
jsem si. Kloubí dohromady vše, co jsem chtěl velmi nenásilnou formou.
A motivace? Hmm... kdo by nestál si osobně potřást rukou
s Duke of Edinburgh.
Co to vlastně Cena vévody z Edinburghu je? V programu se dbá hlavně
na všestranný rozvoj osobnosti a zájmů člověka. V žádném případě to není
mezinárodní soutěž o tom, kdo dokáže rychleji uběhnout 200 metrů.
Jedinou laťku, kterou musíme překonat, je ta, kterou si sami nastavíme.
„Soutěžení“ je rozděleno do čtyř základních sekcí: dovednost, sportovní
aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice. Program je podle délky
trvání jednotlivých sekcí také rozdělen do tří úrovní: bronz, stříbro a zlato.
Abyste si udělali představu o tom, co každá sekce obnáší: v dovednosti
se dbá hlavně na rozvíjení mimosportovních činností, můžete si vybrat
úplně cokoliv od výroby náušnic po hru na kytaru. Sportovní aktivita by
měla zahrnovat nejlépe sportovní činnost, přinejmenším něco spojeno
s pohybem. A v rámci dobrovolnictví se můžete zaměřit úplně na cokoliv,
co bude pro ostatní užitečné a co jim pomůže. Pod pojmem dobrodružná
expedice si můžete představit opět úplně cokoliv. Výlet s kamarády
pod stan, vyjet si na kole nebo třeba na kajaku. Představivosti se meze
nekladou.
Nejkrásnější je, že se člověk vůbec nemusí zlepšovat v tom, co dělá už
nějakou dobu. Může si vybrat úplně novou aktivitu, do které by se
za normálních okolností vůbec nepustil. Nejdůležitější je si stanovit nějaký
cíl, kterého se musíte snažit za tu určenou dobu dosáhnout. Třeba já jsem
si řekl, že konečně na konci roku udělám zkoušky z AJ, například.
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Jen abych vás neuvedl v omyl. V žádném případě vám za zády nebude
nikdo stát a hlídat vám čas, jestli za týden splníte svoji kvótu. To ne. Vše je
založeno na vzájemné důvěře, což mně přijde jako fair a přátelský přístup.
A proč má vůbec účast v programu smysl? Nevím ani, kde začít.
Naučí vás to svědomitosti, potkáte spoustu nových lidí, vaše tělo nebude
zahálet a vaše duševno bude plesat nad mírou uspokojení. Už slovo „cena“
napovídá, že to není jen o tom, že se půl roku snažíte, a nakonec to vyšumí
jako voda bez nějakého hmatatelného výsledku. Úspěšní absolventi jsou
odměněni. Certifikát je předáván některým patronem programu
na britském velvyslanectví. Loňským absolventům ho předával sám princ
Edward.
Setkání s příslušníkem královské rodiny, potvrzení o dovednostech
a schopnostech… Kdo by si chtěl nechat ujít takovouhle perličku ve svém
životopise? 
Bera

My chceme akci!
Aneb vídeňský svařák a kilo popcornu
Znáte to – škola, kroužky, práce doma, zase škola a o víkendu nějaký
ten film. Je to pořád dokola… Naše skvělá
spolužačka se rozhodla, že ona a její blízcí
nebudou pořád sedět doma na zadku
a dělat to samé den co den. A tak se
jednoho krásného dne vydala tlupa
mladých lidí autobusem do Vídně.
Vzhůru za dobrodružstvím! Po celém dni
stráveném zahříváním se v kavárnách,
na záchodech a zkoušení všech druhů
svařáků jsme zdařile a včas došli
na autobus, který naše nožky cestovatelky
dopravil v pořádku domů. Detail, že jsme
ho málem nestihli, není důležitý. 
Mým cílem bylo zjistit, jaký rozdíl je
mezi všemi těmi svařáky, medovinami
foto: Barbara Schweizerová
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a grogy, což se mi, díky neznalosti němčiny, nepodařilo.
A co se týče fotek, ani to není žádná sláva. Po celodenním výletu jsme
zvládli pořídit celé dvě fotky! Ale jak říká hlavní aktérka této
akce – Barbara Schweizerová: „Zážitky se mají prožívat a ne fotit!“ 
A že těch zážitků je!
Další mise? Odreagování se v nabitém týdnu. A protože v čase, kdy už
každý z nás byl na kraji sil, ale stále měl co dělat, byla jediným možným
řešením FILMOVÁ NOC! I tuto akci zorganizovala naše Barbarka.
Už nápaditá pozvánka zlákala několik pubertálních výrostků i mladých
gentlemanů.
Filmová noc započala v podvečer na kounickém kopečku v pokoji s tyčí
„alá“ striptérka. Ptáte se, kdo má tyč v pokoji? No přeci ten, kdo dělá
dneska již proslulý pole dance. Tomuto náročnému druhu tance se věnuje
Barbařina sestra Tabea, která nám propůjčila svůj pokoj.
Na filmovou noc je potřeba velká televize. Tudíž se přivezla televize
a všechno příslušenství. Každý z pozvaných přinesl občerstvení.
Povinnou výbavou byl však popcorn, kterého na konci večera bylo
asi jedno kilo! Nakonec se všichni zachumlali do svých spacáků – páry se
tulily a nepáry se také tulily (smích) a filmy mohly začít. Zhlédli jsme
pět filmů (tedy ti, kteří vydrželi až do konce) různých žánrů.
Za sebe můžu říct, že i když jsem nevydržela do ranních hodin

foto: Barbara Schweizerová
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(poslední film skončil okolo půl šesté), můžu s čistým svědomím říct,
že film Hotel Transylvánia a Stážisti se stanou mými filmovými jedničkami.
Když jsem se ráno vzbudila v náručí svého milého, začali se budit
i všichni okolo a započala tak ranní hygiena a následná hromadná snídaně
formou: kdo dřív přijde, ten jí! Následně jsme se pokusili o úklid
a po rozloučení se všichni, a to s úsměvem, rozjeli do svých domovů.
Za všechny Barbarce děkuji. 
Lucie

foto: Barbara Schweizerová
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HOLLYWOOD!
Aneb třeťáci v záři reflektorů
Jako kdyby to bylo včera,
když jsme ještě jako sextáni
seděli na loňském školním plese
a říkali si: „Tak, a příště je to na
nás!“
Čas neúprosně letí, přišlo
září, a ještě než jsme se stačili
pořádně rozkoukat v novém
školním roce, už tu byla
organizace této nemalé akce.
foto: Veronika Šilbergerová
Úkol se to zdál být zpočátku
nelehký - toho zařizování, té organizace, kde sehnat kapelu, sponzory,
jak vyzdobit sál, co bude v tombole… Až z toho šla hlava kolem!
Nutno však podotknout, že spolupráce byla obstojná (až na některé
drobnosti), ale uznejte, co by to bylo za přípravu, která by se obešla bez
menších trhlin!
A snad se mnou budou souhlasit nejen ostatní pořadatelé, ale hlavně
návštěvníci plesu, když tu teď napíšu, že ples to byl naprosto úžasný,
pohádkový… Vlastně ne, pardon, přímo hollywoodský!
Výzdoba byla úchvatná! Zlatem a leskem se třpytil nejen hlavní sál,
ale i ten malý společně
s galerií
a
vinárnou.
U vchodu do sálu a také
u hlavního pódia stály dvě
přepychové sochy Oskarů,
stoly byly hojně vyzdobené
a všude kolem zářily
papírové hvězdy.
Tombola stála také
zato. I když nám to možná
už nikdo neuvěří, my jsme
foto. Štěpán Černý
se
vážně
báli,
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abychom vůbec sehnali nějaké ceny,
abychom měli hosty čím potěšit
a obdarovat. Zprvu toho totiž opravdu
moc nebylo… A tak i my sami jsme skoro
nemohli uvěřit konečnému součtu darů
do malé i velké tomboly, který činil něco
přes tři sta cen!
A kapela? Ta byla sázkou na jistotu.
Zkušení plesoví muzikanti Dreams se
postarali o skvělý hudební doprovod
a zábavu v hlavním sále, ve vinárně se ujal
foto: Štěpán Černý
discohudby Marek Krejčík.
Doprovodný program nám vyplnili tanečníci z Orionu, jejichž taneční
číslo všechny přítomné nadchlo, a také skupina Mighty Shake, což jsou už,
dá se říct, profíci.
Co dodat… Snad jen říct závěrem, že my všichni, kteří jsme se na
přípravách podíleli, na sebe můžeme být právem hrdí. A nést si v sobě
nádherný zážitek a společně s nižšími ročníky se těšit na ples další.
Martina

foto: Veronika Šilbergerová
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foto: Veronika Šilbergerová

foto: Veronika Šilbergerová

foto. Veronika Šilbergerová
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foto: Štěpán Černý

foto: Štěpán Černý

foto. Štěpán Černý

foto. Veronika Šilbergerová
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NA SLOVÍČKO, PROSÍM…
Rozhovory se známými, neznámými, zajímavými, nezajímavými,
pochopenými, ale i nepochopenými lidmi.

Moto star
Tentokrát jsem se vydala hledat sportovní talenty do třídy 2.C
a narazila jsem tam na studenta, který se zabývá velmi zajímavým
sportem, a to motokrosem! Někteří už možná tušíte, že tento článek
bude o Filipu Grossovi (17). Motokros je velmi zajímavé téma, a proto
neváhejte a čtěte. 
Jak ses k motokrosu dostal? Co tě k tomu vedlo?
Jelikož se motokrosu věnoval můj táta, tak jsem to měl poměrně jasné.
Už od malička jsem s ním jezdil na závody a už v té době jsem se
do motokrosu zamiloval. V pěti letech jsem dostal svoji první motorku,
a tím jsem přebral žezlo
po tátovi.
Zajímalo by mě, co je
součástí vybavení jak motorky,
tak tvého oblečení? Musíš mít
něco speciálního, co je určeno
přímo pro motokros?
Motorka
je
podobná
klasické, kterou všichni znáte.
Liší se pouze v tom, že je
složená
z
kvalitnějších
součástek. Co se týče oblečení
nebo
nějaké
výstroje,
tak nejdůležitější je helma
a boty, dále speciální kalhoty,
dres, rukavice a brýle – toto vše
patří mezi povinnou výbavu.
Dále můžeme ještě mít chrániče
na kolena, lokty, ledvinový pás,
foto: Petra Srnská
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chránič hrudi a
krční
chránič.
Každý používá,
co
uzná
za vhodné.
Poslední dobou
je takový trend
nosit
těchto
chráničů
co nejméně.
Já osobně
ale používám
všechny kromě
foto: Lenka Hřivová
chráničů
na lokty, protože mě při jízdě škrtí, a pak mě bolí ruce.
Je motokros fyzicky náročný sport? Hodně lidí si myslí, že jenom sedíš
na motorce a otáčíš plynem. Je to tak?
Máš pravdu. Lidé, kteří se v motokrosu nevyznají, si opravdu myslí,
že není fyzicky náročný. Po pravdě je ale motokros velmi fyzicky náročným
sportem. Při jízdě zapojujete snad veškeré svalstvo, a proto je v zimě
(mimo sezónu) nezbytná fyzická příprava.
Říkal jsi, že tomuto sportu se už věnuješ asi od pěti let, že? To je
dlouhá doba. Jaké máš pocity teď a jaké jsou tvé cíle do budoucna?
V pěti letech jsem sice dostal svoji první motorku, ale aktivně jsem se
motokrosu začal věnovat až v osmi letech.
Právě teď končí má zimní příprava a už se nemůžu opět dočkat prvního
tréninku na motorce. V následující sezóně bych se chtěl umístit do
třetího místa na mistrovství Moravy a do patnáctého místa v juniorském
MMČR.
Co považuješ za svůj nejlepší závod nebo výkon a kde se to odehrálo?
Z minulé sezóny bych asi vybral první místo v Dubňanech na mistrovství
Moravy a osmnácté místo v kvalifikaci seniorského MMČR družstev.
Zatím se mi moc nedaří na závodech MMČR, ale doufám, že to letos
prolomím. 
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Máme u nás v ČR dobré podmínky pro závody v motokrosu?
Kde konkrétně pro tebe jsou ta nejlepší místa?
Tak podmínky pro motokros v ČR nejsou špatné. Mohly by být
ale mnohem lepší. Motokrosových tratí je u nás dost, ale občas se stává,
že proti výstavbě nové tratě začínají bojovat ochránci přírody a mnohdy se
výstavba musí zrušit. Zřejmě dávají přednost mládeži bez zájmů a koníčků,
kteří se jen tak poflakují po ulicích. (smích)
Mám mnoho oblíbených tratí, ale mezi ty nejoblíbenější patří
Dolní Heřmanice, Vranov u Brna a Krásná Lípa u Chomutova.
Myslím si, že pod pojmem motokros si teď už všichni umíte něco
představit. Já moc děkuji Filipovi za skvělou spolupráci a do nové sezóny
mu přeji za celou redakci hodně štěstí, zdraví a úspěchů. 
Lenka

Náš král Aleš Ziegler
Byla jsem naší šéfredaktorkou postavena před velkou výzvu,
a to seznámit čtenáře s našimi drahými učiteli. Přemýšlela jsem,
jak se s tímto úkolem poprat, ale nakonec jsem naštěstí vymyslela
pár otázek, které mě zajímají, a vyrazila jsem slídit po odpovědích.
Jako první „oběť" jsem si vybrala mladého a oblíbeného pana
učitele, který je mimo své skvělé a zajímavé „učící“ techniky
známý také jako lamač dívčích srdcí a zarytý odpůrce taháků.
Ti, které pan učitel učí, již určitě vědí, že se jedná právě o pana
učitele Aleše Zieglera. Ten mě přijal s velkým úsměvem a dobrou
náladou a těšil se na otázky. To ale ještě netušil, že se nebudou
týkat jen školy. Doufám, že i přes jeho velkou snahu vyhnout se
některým odpovědím jsem z něj vypáčila alespoň nějaké zajímavé
odpovědi.
Nejprve bych ráda začala běžnou otázkou, a to - jak jste se jako
„Brňák" dostal na gymnázium v Ivančicích a jste-li zde spokojen?
Dobrá, tak začneme takhle. Jak jsem se dostal na tohle gymnázium?
No to byla vlastně shoda náhod. Když jsem byl v pátém ročníku vysoké
školy, tak jsem hledal nějaké zaměstnání, a proto jsem poslal emaily na
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školy v Brně a v nejbližším okolí. Ozvali se mi asi ze třetiny škol, většinou
teda neměli místo nikde, ale nakonec se ozvali právě tady
z Gymnázia Ivančice a ještě teda z jedné zdravotní školy v Brně. Tak jsem
první
rok
pracoval
na poloviční úvazek tady
a ještě v Brně. No, jak jsem
říkal, byla to vyloženě
náhoda, nikoho jsem tady
neznal a neměl jsem zde
žádné závazky. A tady se
naskytla taková příležitost,
že kolegyně, která učila se
mnou, šla na mateřskou
dovolenou. Díky tomu mi byl
nabídnut
plný
úvazek
a zároveň s tím jsem přestal
pracovat v Brně. A když se ta
kolegyně odstěhovala, tak už
jsem tu zůstal.
Proč jste se rozhodl učit
zrovna ZSV a dějepis?
Proč u vás nevyhrála
nějaká přírodní věda,
např. matematika?
No, abych se přiznal,
zdroj: Aleš Ziegler
matematika mi vůbec nešla,
měl jsem s ní velké potíže a vždycky jsem se musel na písemku připravovat
se spolužáky, abych to vůbec tak nějak slušně zvládnul, a jakmile jsem se
tomu mohl vyhnout, tak jsem odešel na úplně jiný obor, kde bych měl
s matematikou co možná nejméně společného. No a ohledně ZSV
a dějepisu - já mám vlastně vystudovanou historii, takže dějepis přímo.
A co se týče ZSV, tak jsem studoval mezinárodní vztahy a politologii.
A historie a ZSV mě vždy zajímaly a bavily, a proto jsem si je i vybral.
Také jsem se chtěla zeptat, jaké byly vaše známky na škole a co za
předměty vás bavilo nejvíce.
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Co se týká známek… No známky z matematiky nebyly nejlepší, to jsem
měl trojky. Potom z předmětů, jako byla fyzika, chemie taky nebyly nejlepší
známky. Ale z humanitních předmětů to byly jedničky, občas nějaká
dvojka. Jako… ale premiant jsem nebyl, takže tak.
Proslýchá se, že máte bezpočet obdivovatelek z řad studentek.
Lichotí vám to - nebo jaký na to máte názor?
No
popravdě
nevím,
kolik
těch
obdivovatelek je, nebo jak to s nimi je. Ale máš
asi pravdu, protože moje třída mi na posledním
zvonění vyjádřila sympatie. Samozřejmě je to
velmi příjemné, když má člověk zpětnou vazbu
a ví, že ho mají studenti rádi, tak je to velmi
milé, a doufám, že je to upřímné.
Čemu se věnujete ve volném čase,
když zrovna neopravujete testy?
zdroj: Klipart Microsoft Word
Ve volném čase se věnuji sportu. Dříve jsem
rekreačně hrával fotbal, ale po úrazu kotníku jsem toho nechal,
protože jsem se bál, ale jinak teda chodím. Věnuji se dálkové turistice
50 a 100 km, tak to je můj koníček. No a jinak si také rád čtu, ale to
asi každý učitel.
Někteří žáci si ztěžují, že jste příliš přísný ohledně taháků, tak mě
zajímalo, zda jste sám taháky také užíval.
Jejda no tak samozřejmě taháky jsem používal někdy, někde. Ale třeba
na vysoké škole ne, tam to ani nešlo. Ale gymplu jsem taháky používal teda
hlavně v předmětech jako matematika občas biologie. No a jednou jsme
vymysleli se spolužačkou takovou fintu. Ona byla dobrá na matematiku,
tak jsme se domluvili, že já budu sedět za ní a ona mi to všechno poradí.
Tak si sedla o předposlední lavice a já jsem věděl, že když budu okatě
dělat, že opisuju od jiného spolužáka, tak mě přesadí. No a za tou
spolužačkou bylo jediné volné místo, tak jsem dělal, že opisuju a dle plánu
mě paní profesorka přesadila za tu spolužačku a ona mi to vše
naservírovala, proto jsem to napsal dobře. No ale paní učitelka tomu
nechtěla věřit a tak mě vyzkoušela, ale já jsem si to před tím nechal
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vysvětlit a tak jsem dostal dobou známku a paní učitelka byla úplně
šťastná. Ale to teda přiznávám, byl trochu podvod.
Na třídních tričkách letošních maturantů si vás můžeme
prohlédnout s bujnou, dlouhou hřívou. Co vás vedlo k tomu ji
ostříhat?
Impulsem byla svatba, protože jsem se ženil první rok, co jsem zde učil.
A moje manželka tak trochu vyjádřila přání, abych ty vlasy shodil dolů,
tak jsem vyhověl. A od té doby jsem je už nenechal narůst
a už asi ani nenechám. Ale rozhodně toho nelituji, protože s dlouhými vlasy
to bylo komplikovanější a proto mi krátké vlasy vyhovují více.
Už druhým rokem zastáváte pozici výchovného poradce na naší
škole. Jistě vám přinesla nové povinnosti, tak mě zajímá, jak vše
stíháte a zda vás něco překvapilo?
Ohledně času je to trochu problém, protože výchovný poradce má
pouze o tři hodiny méně, jak ostatní učitelé a povinností, které musím
dělat, je opravdu hodně. V minulém školním roce jsme řešili několik
výchovných problémů a pro mě bylo překvapivé, jak se k sobě někteří žáci
chovají a tedy jednalo se hlavně o studenty nižšího gymnázia, převážně
o dívky. Také schránka důvěry nefunguje úplně, jak by měla. Nalezli jsme
v ní pár stížností na doplňování toaletního papíru, na nějaké figuríny
z mezipatra a také přání na zřízení kuřárny. Takže moje práce bývá často
docela veselá, ale i tak doufám, že zde budu ještě dlouho učit.
Tímto bych chtěla panu profesorovi poděkovat za jeho čas,
příjemné povídání a přiblížení toho, jak asi vypadá život našich
kantorů. 
Kristýna
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JÁ, ŠIROKÝ BYSTROZRAKÝ
Filip Široký, student třetího ročníku našeho gymnázia, vám zde představí
nepředstavitelné.

Teorie všeho
Představte si teorii sjednocující všechny fyzikální síly do jedné
rovnice na všech úrovních organizace hmoty. Úplné spojení
obecné
teorie
relativity
s
kvantovou
mechanikou.
Odpověď na otázku té nejzákladnější báze reality, vytvoření teorie
popisující všechno. Jsme ve fyzice schopni vytvořit něco tak
smělého, nebo tato tematika zůstane navždy jen v rukou filozofů?
O její nalezení se posledních 30 let svého života neúspěšně usiloval
samotný Albert Einstein, který ale bohužel nezohledňoval všechny kusy
skládanky. Počátky hledání nějaké síly jakožto původce všeho ale sahají
až do antického Řecka. Za dob Aristotelových vycházel řecký přístup
k vědeckému uvažování z respektu k roli „prvotního hybatele“, konečné
příčiny, ze které vyplývá i představa spravedlnosti a morálky. Dnes víme,
že přírodní síly platí pro každého, ale dopad na otázky morálky samozřejmě
nemají.
Od 30. let 20. století jsou nám známy celkem čtyři fundamentální
interakce přírody. Mezi ně patří gravitační síla, která přitahuje vše
s hmotností/energií.
Dále
pak
elektromagnetická
síla,
která
přitahuje/odpuzuje elektricky nabité částice. Nakonec byla v minulém
století objevena slabá jaderná interakce způsobující beta-rozpad a silná
jaderná interakce, která drží pohromadě jádra atomů. Každá z těchto sil
má jejich zprostředkující částice nazývající se kalibrační bosony. Každá jiná
síla může být chápána jako důsledek některé z těchto čtyř sil. To znamená,
že sjednocením těchto sil získáme jednu jedinou „supersílu“, která bude
popisovat vše. Zde je ale kámen úrazu, a to hlavně proto, že jsou tyto síly
tak odlišné. Každá s hmotou interaguje jiným způsobem, každá má jiný
dosah, jinou intenzitu, zcela jiný charakter. I přesto se ale v roce 1967
podařilo trojici fyziků spojit elektromagnetickou sílu se slabou jadernou
interakcí a vznikla tak teorie elektroslabé interakce. Od té doby
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ale jakékoliv ortodoxní způsoby
sjednocování ostatních sil skončily
velkým
neúspěchem.
Veškeré elementární
částice
a většinu
interakcí
popisuje
Standardní model částicové fyziky,
který ale není schopen zahrnout
i gravitaci. Právě tato skutečnost dala
vzniknout několika „kandidátům
na teorii všeho“.
Nejznámějším kandidátem je
bezesporu teorie strun. Tato teorie
se od Standardního modelu nejvíce
zdroj: www i.idnes.cz
liší tím, že strunoví fyzici nahradili
nudné
elementární
částice
psychedelicky jednorozměrnými strunami. Odborníci si zde tedy mohou
hrát jako na pískovišti, kde si tvarují obrysy vytoužené kvantové gravitace.
Teorii strun se tedy principiálně podařilo sjednotit hlavní pilíře moderní
fyziky, rovnice sedí, ale jen za určitých podmínek. Jeden z hlavních
démonů teorie strun je, že k sjednocení vyžaduje devítirozměrný prostor,
i když očividně žijeme v tří-prostorově-rozměrném vesmíru.
Stručnou odpovědí na otázku, kde jsou schované, je, že dodatečné
rozměry jsou kompaktifikovány, a proto je nepozorujeme. Tedy sice
existují, ale na naše trojrozměrné chápání světa nemají přímý vliv. To není
jen neurčitý slovní argument, je podložený hlubokou matematikou.
Extradimenze lze svinout do nepatrného šestirozměrného toru.
Bohužel existuje více než milion různých šestirozměrných útvarů,
takzvaných Calabiho-Yauových prostorů, jež mohou kompaktifikované
extradimenze vytvořit. Výsledkem je, že teorie strun nepopisuje jeden
vesmír, určuje mnoho možných vesmírů s různými vlastnostmi.
Otázkou ale zůstává, zda je mnohočetnost možných světů problémem
nebo příležitostí.
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Dalším velikým problémem je, že teorii strun je jen velmi obtížné jakkoli
experimentálně podpořit a v principu ji nelze falzifikovat – nesplňuje tedy
základní podmínku vědecké teorie, a proto ji odpůrci považují pouze jako
filozofii. Na druhou stranu se neustále potvrzují nepřímé důsledky této
teorie, jako například existence magnetických monopólů, které byly
poprvé přímo pozorovány velmi nedávno a výsledky zveřejněny na konci
ledna tohoto roku. Dosud ale nemáme ani jasný projekt experimentu, jež
by teorii strun potvrdil přímo a definitivně, či alespoň vyvrátil. Je vesmír
postaven ze strun? Podařilo se lidstvu získat odpověď na jednu z největších
otázek od dob antiky?
Odpověď je – možná.
Filip
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KUDYKAM
Tipy a rady, kam ve volných chvílích vyrazit.

Brněnský Majáles 2014
Studentský život je již dávno neřídí striktními pravidly a zásadami
jak tomu bylo v době mistra Kampana, ale některé tradice se udržují
i přes vzdálenost několika staletí. Mezi ty nejpopulárnější patří veselé
a radostné oslavy příchodu prvních letních týdnů a studentského života
obecně. I proto bychom Vás rádi pozvali na další ročník
„Brněnského Majálesu“, který si rok od roku získává stále větší popularitu
a oblíbenost mezi studenty samotnými
i širším spektrem veřejnosti.
Co zde uvidíte a zažijete
S Brněnským majálesem se pojí
několik desítek studentských akcí, které
započínají slavnostním zahájením oslav
v podobě stavby májky na náměstí
zdroj: http://plzen.majales.cz
Svobody a pokračují pestrou škálou
aktivit zaměřených především na nemainstreamové a umělecké akce.
Hlavním vyvrcholením je pak celodenní program zahrnující majálesový
průvod s alegorickými vozy (startuje tradičně na náměstní Svobody)
a především pak Majáles Open Air festival, který nově na brněnském
Výstavišti představí natěšenému publiku to nejlepší z české a moravské
hudební produkce.
Pod vedením zkušených moderátorů se tisícovky natěšených fanoušků
mohou těšit na hvězdy naší kulturní scény (v minulosti například Anna K.,
Tomáš Klus, Kryštof či Chinaski), kteří učiní z celé akce nezapomenutelný
zážitek pro posluchače všech věkových kategorií. O košatosti programu se
nejlépe můžete přesvědčit v následujícím detailním programu, který je tou
nejlepší pozvánkou na jednu z nejočekávanějších akcí celého roku.
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Na stránkách či facebooku Majálesu již můžete najít kompletní přehled
vystupujících interpretů a kapel a také novinky letošního roku, a to volku
krále, královny a miss Majálesu. S touhle novou organizátoři zabodovali. 
Lucie

Program Kina Réna
10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
SOBOTA 31. 5. v 18 hodin
Film ČR/ Komedie, délka 110 min.,
vstupné: 120 Kč
Marek je typickým příkladem mladého
mimoně, žijícího ve vlastním vesmíru.
Je chytrý a milý student astrofyziky, jehož
největší láskou jsou hvězdy. Jeho dráhu však
překříží dívka snů a Marek se beznadějně
zamiluje. Ve škole s ním není žádné pořízení,
dokonce neudělá zkoušky. Přátele se mu
rozhodnou pomoci. Zasvětí do Markových
zdroj: http://www.kamdomesta.sk
problémů jeho otce. Markův otec je úspěšný
vydavatel řady bestsellerů na téma: jak si získat ženu. Společně pak začnou
Markovi připravovat velkou strategikou hru, díky níž by se mu mělo podařit
najít cestu k milované dívce!

TRANSCENDENCE
SOBOTA 3. 5. ve 20 hodin
NEDĚLE 4. 5. ve 20 hodin
Film USA/ Thriller, titulky, délka 120 min., vstupné: 110 Kč
Vědec Will Caster má velký celoživotní sen: vytvořit stroj obdařený
umělou inteligencí i schopností vnímat emoce. Jeho kontroverzní
experimenty z říše snů mu přináší slávu i nepřátelé. Extremisté z řad
odpůrců umělé inteligence se ho pokusí zastavit a spáchají na něj atentát,
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kdy je jeho dílo téměř u konce. Sami tím však experiment uspíší a Will se
stane hlavním hrdinou. Je to však správné? Willovo vědomí se připojí
k super počítači a obřímu vesmíru umělé mysli, kterou sám vytvořil.
Důsledky záhy pocítí celý svět!

POJEDEME K MOŘI
ČTVRTEK 1. 5. (svátek) v 18 hodin
Film ČR / Rodinná komedie, délka 113 min., vstupné: 120 Kč
Hrdinou příběhu je desetiletý kluk
Tomáš, který je zaroveň vypravěčem,
kameramanem a režisérem svého filmu.
Dostane
k
narozeninám
kameru
a rozhodne
se,
že
natočí
film.
A tak poznáváme jeho rodinu, maminku,
tatínka, babičku, školu a kamarády! Tomáš
navíc pátrá, neboť podezřívá tatínka, že má
jinou paní! A rozhodne se udělat vše
pro to, aby táta zůstal s nimi!

HANY
11. 5. 2014
SOBOTA 10. 5. ve 20 hodin
zdroj: http://kalendar.zivykraj.cz
NEDĚLE 11. 5. ve 20 hodin
ČR/ Drama/ KOMEDIE, délka 110 min., vstupné: 100 Kč
Jiří, živící se prodejem drog, slečna, jež se nedokáže rozejít
s dlouholetým partnerem, protože je prostě hodnej, básník žijící ve své
romantické iluzi, strostlivé matky a snaživí otcové. Jejich osudy se
vzájemně proplétají, ale každý si přitom uchovává svůj vlastní svět,
dokud jej nenaruší násilná pouliční vzpoura…

RIO 2
NEDĚLE 11. 5. v 17 hodin / DABING
Film USA/ Animovaná pohádka, délka 106 min., vstupné: 110 Kč
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Vzácní modří papoušci Blu, Bella a jejich tři děti se ocitnou v džungli,
když se odvážili opustit své kouzelné město Rio a odletět do divoké
Amazonie, aby se tam setkali se svými pžíbuznými. Blu se v zemi,
kterou nezná, necití zrovna moc jistě. Jednak zde musí čelit svému
nejobávanějšímu protivníkovi- tchánovi a zároveň se musí vyhnout
ďábelským plánům na odplatu, kterou pro ně zosnoval padoušsky mstivý
kakadu Nigel.

AMAZING SPIDER - MAN 2
ČTVRTEK 15. 5. ve 20 hodin / Dabing
SOBOTA 17. 5. v 17 hodin / Dabing
USA/ Dobrodružství/ Fantasy, délka 142 min., vstupné: 105 Kč a 120 Kč
Být Spider-manem je skvělé. Peter Parker nezná úžasnější pocit než se
prohánět mezi mrakodrapy, být skutečným hrdinou a trávit čas s Gwen.
Jedině Spider-man je schopen
ochránit Newyorčany před padouchy,
kteří město ohrožují. Na scéně se
objevuje Elektro. Peter je nucen čelit
nepříteli, který je mnohem silnější než
on sám! A když se vrací i jeho starý
přítel Harry Osborn, uvědomuje si,
že všechny jeho nepřátele spojuje:
společnost OsCorp!

GODZILLA
17. 5. 2014
SOBOTA 17. 5. ve 20 hodin
zdroj: http://media.comicbook.com
NEDĚLE 18. 5. v 18 hodin
Film USA/ Akční / Thriller, délka 130 min., vstupné: 100 Kč
Obří radioaktivní monstrum, kterému vdechla život vědecká arogance
lidí, útočí na vše živé. Ničí lidstvo, kterému je rozhodnuto učinit
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nemilosrdnou zkázu. Je tedy na lidstvu, jak bude tváří v tvář proti
gigantickému monstru reagovat!

KHUMBA
PÁTEK 30. 5. v 17 hodin
Film Jižní Afrika/ Animovaná pohádka, délka 85 min., dabing, vstupné:
100 Kč
Dobrodružná animovaná pohádka pro celou rodinu.
Z poloviny pruhované zebří mládě Khumba je obviňen z období sucha.
Opustí tedy stádo a vydává se nalézt ztracené pruhy. Na cestě za pruhy
a vodou potká starostlivého pakoně a pštrosa. Společně se pokusí porazit
tyranského leoparda, který střeží napajedlo a zachránit své stádo!

SOUSEDI
SOBOTA 31. 5. ve 20 hodin
Film USA/ Komedie, titulky, délka 112 min., vstupné: 110 Kč
Zdánlivě poklidná čtvrť. Zde žije otec
a manžel v jedné osobě spolu se svou
rodinou. Až příliš pozdě si však uvědomí,
že se stává terčem špatného chování
a výstřelků vysokoškoláků. Se svými
hlučnými sousedy vede „válku“ a odvety
na sebe nedají dlouho čekat…
zdroj: www.kinorena.cz

zdroj: http://www.filmpre.cz
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HALÓ, HALÓ
Zprávy z domova i ze světa.

Letem světem Amerikou
Cílová stanice - Kalifornie
Časně ráno, ve čtyři hodiny - místo plánovaných dvou - jsme se vydali
na 2500 mil dlouhou cestu. Když jsme vyjeli, venku byla mlha a viditelnost
velmi malá. I přesto můj americký tatínek Joe statečně řídil. Naše cesta
začala v městečku Marcellus
v Michiganu a vedla silným
deštěm a bouří s tornády
přes Indianu, Illinois, vrchní
část Missouri a Arkansas.
V Arkansasu jsme uvízli
v zácpě
čtyřproudová
dálnice zúžena do dvou
pruhů. Po čtrnácti hodinách
jsme
byli
odměněni
překrásným
výhledem
na oblohu plnou hvězd.
foto: Barbora Levíčková
Do této chvíle toho nebylo
moc k vidění.
Následoval Texas a jeho dálnice plné billboardů a nekončící pláně,
na kterých se sem tam objevily stroje na těžbu ropy a zemního plynu.
U Nového Mexika nás čekala celní kontrola. Šlo jen o to, že se jakýsi
chlapík podíval do auta, jestli vidí někoho, kdo by mohl být Mexičan,
a pokud ne, tak se jelo dál. To stejné nás čekalo při přechodu do Kalifornie.
V Novém Mexiku se objevovaly reklamy na jídlo, mexické a indické věci.
Výsledkem toho byla benzínka, kde měli snad všechno, na co si jen
vzpomenete!
Další stát – Arizona. Znaveni cestou jsme hledali místo k přespání.
A tak má americká mamka zavolala strejdovi, který bydlí kousek
od dálnice. Ten ale nebyl doma. S manželkou si užívali v kasinu na hranici
s Kalifornií. Pozvali nás, že můžeme strávit noc v jejich pokoji v hotelu.
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A tak jsme dorazili do pokoje s velkou postelí a
vanou. Spánek jsme si dopřáli dlouhý - vstávali
jsme kolem deváté. Ráno jsem si myslela, že
blázním. Otevřela jsem oči a koukla na mobil,
kolik je hodin. Ukazoval 7:00, přetočila jsem se
a po chvilce jsem se koukla znovu a bylo 6:05!
Taťka mě ovšem uklidnil, že je to pouze kvůli
tomu, že jsme tak blízko hranicím - můj mobil
tak chytal signál ze dvou vysílačů.
Byl čas se vydat na cestu. Projeli jsme hory
a já jsem vzpomínala na mé učitele zeměpisu,
jak nám vyprávěli o vrstvách hor. Pak už nás
čekaly jen tři hodiny cesty přes Kalifornii
k San Diegu. Bylo zajímavé vidět, jak se poušť
foto: Barbora Levíčková
mění v zavlažovaná úrodná pole. Civilizace
přibývala… Nejvíce mě uchvátil výhled do údolí, na oceán a také
infrastruktura. Musím říct, že řidiči jsou tu úžasní. Jedete si okolo 120 km/h
v pěti pruzích bez větších problémů. To je pro mě něco naprosto
nepochopitelného. Pak jsme ale zahlédli menší kolony, a proto nás můj
bratr navedl oklikou přes menší čtvrti až k jeho domu v městě San Marcos
v čtvrti San Elijo Hills.
Po zhruba 58 hodinách cesty jsme byli v cíli! A tak jsem se dostala
z mrazivého Michiganu do slunečné a teplé Kalifornie. 
Konečná stanice - domov
Po skvělých 10 dnech strávených
ve slunečné Kalifornii jsme se
za krásného počasí vydali domů.
Američtí rodiče si pro mě připravili
překvapení v podobě návštěvy Grand
Canyonu! Brzy ráno, ještě za tmy,
jsme vyrazili směr národní park.
Jen o pár minut nám utekl východ
slunce. I tak je to něco
nepředstavitelného. Pro někoho je to

foto: Barbora Levíčková
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jen díra v zemi, ale pro mě to byla ta nejúžasnější podívaná v celém životě,
o které bych mohla psát hodiny a hodiny. 
Bohužel, po obědě jsme se museli vrátit na cestu, jelikož v pondělí jsem
měla jít do školy. Udělali jsme ještě rychlou zastávku u jedné indiánky se
šperky… Musela jsem se při placení smát. Co nevidím? Tři stovky v českých
bankovkách! To jsem prostě nečekala.
Tatínek Joe se rozhodl, že ho
nebaví nudná cesta po dálnici,
a tak
nás
vzal
přes
Údolí monumentů, kde jsem jen
koukala z okénka a nevěřila svým
očím. Prostě nádhera! Dá se říct
- relativně ploché údolí a každou
chvíli vidíte monument –
pískovcový skalní útvar. Opravdu
skvělý den, kdy jsem měla
možnost vidět hned několik krás
foto: Barbora Levíčková
přírody. 
Také jsem měla možnost vidět východ slunce v Národním parku Arches.
Podobně jako Údolí monumentů se jedná o pískovcové skalní útvary,
které ale v tomto parku vytvořily několik oblouků – téměř oken.
Zatím byla cesta relativně klidná.
Při průjezdu horami v Coloradu trochu
sněžilo, ale nic, co by zkušený michiganský
řidič nezvládl (v Michiganu jsou zvyklí na
hodně sněhu). Bohužel ale naše jízda byla
přerušena v neděli při stmívání, kdy se
silnice změnila v jednu ledovou kru se
sněhovou vánicí ve vzduchu. Byli jsme
tedy nuceni zastavit před Chicagem
u městečka Joliet a doufali jsme, že ráno
se počasí umoudří a budeme moci
pokračovat.
Opak se stal pravdou. Teploty klesly
foto: Barbora Levíčková pod -20 °C, ale zdálo se, že je alespoň 36

30 °C. Silnice se uzavřely v několika okresech a v některých byl vyhlášen
stav nouze! Volali nám ze školy, že je do odvolání zavřená. A tak jsme
zůstali v hotelu –
s bazénem, vířivkou
a fitkem. (smích)
Ale nebylo to tak
růžové, jak se zdá.
V pondělí
navečer,
zrovna když jsem se
rozhodla
jít
do bazénu, se spustil
požární
alarm.
Tak jsem
se
šla
naštvaně v mokrých
foto: Barbora Levíčková
plavkách a v županu
k recepci zeptat, co se děje. Paní mi odpověděla, že je vše v pořádku,
jen nějaká malá závada, a že se v klidu mohu vrátit do bazénu, a to jsem
taky udělala. Ani ne o minutu později pro mě přiběhla, že se omlouvá,
ale že probíhá evakuace hotelu. Tak já ještě víc naštvaná v mokrém
oblečení jdu znovu k recepci, kde už byli všichni ubytovaní nachystaní
v bundách a připraveni k evakuaci. Já jsem ven jít odmítla, připomínám,
bylo okolo -20 °C!!! Naštěstí nás po nějaké půlhodince stání pustili zpátky
do pokojů pro věci. Americký bratr Austin nám sehnal místo v hotelu hned
vedle, takže jsme v tom šíleném počasí nikam daleko nemuseli. Uf…
Domů jsme se bezpečně dostali v úterý odpoledne a do školy jsme nešla
až do čtvrtka. Paráda!
Naše trable však příjezdem domů neskončily. Praskla vodovodní trubka
i u nás doma a vytopila koupelnu a ložnici rodičů. Voda nás
pronásledovala.
A toto byla naše „klidná“ cesta do Kalifornie a zpět. 
Barbora Levíčková
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Zdraví odjinud
Asi každý z vás už někdy zažil pocit, kdy se po několika nekonečných
hodinách zdlouhavého čekání konečně otevřou dveře ordinace, z úst
otrávené a znuděné obtloustlé dámy v bílém se ozve vaše příjmení a vy jak
pejsek slyšící na zavolání naklusáte do ordinace.
S nadějí, že jistá osoba s titulem MUDr. snad konečně učiní přítrž vašim
zdravotním problémům, dosedáte na židli a horlivě ze sebe hrnete všechny
příznaky, pocity a stanovujete si vlastní
diagnózy, to kdyby si doktor náhodou
nevěděl rady!
Jenže ve výsledku stojíte během
necelých pěti minut za dveřmi ordinace
a v ruce několik receptů k okamžitému
vyzvednutí v lékárně (hradí samozřejmě
pacient!) a vlastně ani tak nějak netušíte,
čím že to vlastně trpíte…
Jedním z předepsaných léků bude
určitě nějaký Ibalgin, či něco podobného,
protože ten je přece na všechno!
Tlumí horečky, bolesti, záněty… Takže
ono je vlastně jedno, co vám je, hlavně,
když vás po spolknutí nebude nic bolet,
nebo ne?
Ano, taková je bohužel dnešní
zdroj: www.facebook.com/pages/ČajovnaIvančice
medicína a vlastně i celé moderní
zdravotnictví. Místo toho, aby se snažilo o odstranění příčiny nemoci,
potlačí se příznaky. Všelijaké medikamenty se předepisují jak na běžícím
pásu, doktoři prakticky neléčí, pouze vydávají recepty, a farmaceutický
průmysl si mne ruce. Všechno jde z kapes pacientů, kteří naivně doufají, že
„doktor přece musí vědět, co dělá“, a jako poslušné ovečky do sebe házejí
jeden prášek za druhým, aniž by si sami v hlavě přebrali, je-li to vůbec
nutné.
Je zcela logické, že spoustě lidem dochází trpělivost a rozhodou se
uchýlit k alternativnímu způsobu léčby.
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Ano,
představte
si,
že i v dnešní době se najdou
příznivci přes dva tisíce let
staré čínské medicíny, kteří se
místo
užívání
analgetik,
antipyretic a kdoví čeho všeho
ještě rozhodli, že vyzkouší, jaké
to je naslouchat svému tělu.
Protože žádná nemoc v těle
nevzniká jen tak, z ničeho nic.
zdroj: www.facebook.com/pages/Čajovna-Ivančice
Za každým příznakem bývá
příčina, kterou se ne vždy podaří lékařům dobře odhalit, natož ji pak
odstranit.
A tak se dnes těší vzrůstající popularitě nejen ona tradiční čínská
medicína, ale namátkou také třeba aromaterapie nebo homeopatie. Jen je
škoda, že ačkoliv jsou tato odvětví stále oblíbenější, málokdo se tímto
druhem léčby doopravdy zabývá.
Dlouho mi něco takového chybělo i tady, v Ivančicích, než mi známí dali
tip na nově otevřenou čajovnu s příhodným názvem Pramen života.
Ač se malebný podnik nachází na nepříliš výrazném místě, jsem toho
názoru, že své příznivce si jistě najde a málo jich rozhodně nebude,
protože jeho návštěva stojí za to.
Už jen to prostředí, které na vás působí souhrou energií nabitých barev,
a když se ještě přidá kvalitní nápoj, příjemně strávené odpoledne je téměř
zaručené.
Co mě však zaujalo nejvíc, je nabídka masáží Shiatsu, což je japonská
masážní technika, která se ale nesoustředí na uvolnění svalů, jak jsme
u většiny masáží zvyklí, zabývá se akupunkturními body na těle
a energetickými dráhami. Nejčastěji se tak léčí pacienti trpící depresemi,
nespavostí, bolestmi nebo třeba Crohnovou chorobou.
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Vyzkoušet
můžete
také
fonoforézu, což je tónová
akupunktura
zaměřující
se
především na harmonizaci vnitřní
tělesné energie. Provádí se
pomocí
ladiček,
které
se
přikládají na dráhy v těle.
A pokud trpíte bolestmi,
od věci určitě nebude vyzkoušet
třeba
takové
aromamasáže
nebo baňkování.
Dále si zde můžete vychutnat
vodní
dýmku
s
různými
příchutěmi
tabáku,
a nebo s ne tak
tradičními
kamínky, které jsou bez obsahu
nikotinu, dát si kvalitní egyptskou
kávu, sypaný čaj, a to věřte, že
druhů je tu opravdu spousta, od
zdroj: www.facebook.com/pages/Čajovna-Ivančice
klasických černých a zelených přes bílé, ovocné, maté, roibos
až po kvetoucí.
Pokud máte chuť na něco sladkého, je tu výběr domácích dezertů,
zdravých pokrmů, a dokonce je tu v nabídce i čokoládové fondue. A pozor,
nuda tu rozhodně nehrozí. Hned vedle dětského koutku, což je podle mě
výborný nápad pro rodiny s dětmi, který se dnes už bohužel vidí
v málokterých restauracích a kavárnách, což je škoda, jsou k zapůjčení
odborné knížky a deskové stolní hry. Pramen života je tak velmi příjemným
místem pro odreagování, ať už fyzické, či psychické. Teď už lze jen doufat,
že se alternativní léčení dostane víc do povědomí veřejnosti a že lidé
začnou na své zdraví nahlížet i z jiných úhlů, než jak jim doposud nabízí
západní medicína.
Martina

40

Vánoce trochu jinak
Vánocům již sice odzvonilo, i přesto tu však pro vás máme
jednu vánoční specialitu. Před třemi lety jsem napsala příběh
formou dopisu, který byl na téma příroda kolem nás.
Zamyslela jsem se, jaká činnost lidí mě vůči přírodě mrzí – je to
kácení statisíců stromů a stromečků na vánoční svátky.
Zkusila jsem se tedy vcítit do jejich pocitů, protože i stromy jsou
živé a určitě mají i svou duši…
Pojďte se tedy podívat, jaké strasti mohou zažívat, a zkusit
POPŘEMÝŠLET, zda si i příští Vánoce koupíte živý stromeček,
který vám stejně poslouží jen na pár hodin.
Ahoj Steave, můj drahý stromový příteli,
zeptal bych se Tě jako v každém předchozím dopise, jak se máš?
Ale protože je dost možné, že mi už nestihneš odepsat včas… Měl bych ti
říct, co se vlastně děje.
Asi víš, že náš park, kde se narodila celá moje rodina, je plný krásných
stromů. Já sám už nejsem žádný mladík. Stalo se mi však něco, co je
pro mě moc těžké popsat.
Je to smutný příběh. Jde o mé blízké. Maminka s tatínkem mi umřeli
před dvěma lety. Byli už moc staří. Ještě že mám
od narození vedle sebe svého nejlepšího přítele,
a to je můj stejně starý bratr. Už odmala jsme
toho spoustu zažili. Ale tento týden přišli sem
do parku podivní lidé a koukali se především
na něj!
Říkali
něco
jako
Vánoce,
náměstí a náhrada.
Nevěděli jsme, o co jde. Jenže naši kamarádi
ptáčci moc dobře znají toto město. Řekli nám,
že na náměstí spadl při děsivé bouři strom
a že lidé hledají nějaký jiný, který by tam mohli
postavit na pár dní jako náhradu! Bratr All se
zeptal - PROČ? Lidé prý mají nějaký divný zvyk
jménem Vánoce a nemůžou ho slavit
zdroj: Klipart Microsoft Word
bez stromečku. V tom nám to došlo, ale bylo už
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moc pozdě, abychom mohli něco udělat… Náhle jsme zahlédli obrovská
auta jedoucí proti nám. S Allem jsme věděli, že ta auta nás navždy rozdělí.
Podívali jsme se navzájem hluboce do očí, objali se a … v tu chvíli nám
oběma proběhly hlavou krásné společné chvilky. Chystal jsem se
říct: „Budeš mi moc chybět, jsi ten nejlepší brácha, jakého jsem mohl mít,
a nikdy na Tebe nezapomenu!“ … POZDĚ. All slyšel jen půlku mého
zoufalého smutku, a to mě zabolelo nejvíce. Takže mi ti lidé sebrali mého
nejlepšího přítele, bratra…Musel jsem to zaspat.
Další den ráno jsem si teprve uvědomil, co se stalo. Místo vedle mě bylo
prázdné. Plakal jsem celý den. Najednou se ozval křik! Víš, co to bylo,
Steave? Stromy na levé straně. Všechny křičely. Potom stromy na pravé
straně a všude kolem. Hrnulo se na nás několik, co několik, přímo desítky
monster a začaly s tím strašným masakrem. Kácely všechno, co jim přišlo
do cesty. Steave, já jsem se tak bál, že jsem si jen přál, ať už to skončí.
Od té chvíle si nic nepamatuji.
Když jsem se dostal z té tmy, uviděl jsem, no … NIC! Prázdno kolem
sebe! Jen samé pařezy a zbytky těch stromů, které jsem znal.
Nechápal jsem, jak můžou být někteří lidé tak zlí? Copak oni nemají
rodinu? Přátele? Nebo blízké? Hloupé Vánoce!
Nemá smysl plakat. Nikdo se nade mnou ani neslituje. Ano, někdo ano.
Malá veverka, která ani nedostala jméno, protože se narodila a ihned
ztratila maminku, kterou jsem znal. Proto jsem ji nabídl svou větev se
šiškami, aby se najedla. Začal jsem uvažovat, proč já jediný jsem zde zůstal.
Odpověď přišla ihned. Mladík, který seděl opodál, mi zachránil život.
Nevím, jak to udělal. Škoda, že jsem mu nemohl říct: „Díky!“
Neumím mluvit s lidmi, ale on jako kdyby věděl, co chci říct. Vstal,
přistoupil ke mně a objal mě. Zadíval se na mě, usmál se a řekl: „Ne, to já
děkuji za to, že jsi tu pro mě vždycky byl.“ Pochopil jsem. Duše bratra,
kterého posekali lidé, se na malou chvíli přemístila do toho chlapce. A víš,
co se stalo pak, Steave? Chlapec si pochoval veverušku, dal jí jméno Linda,
položil ji na mě zpátky a odešel se slovy: „Sbohem!“ Není to krásné, že i tak
mladý chlapec ví, že každý by měl mít jméno? Každý jsme osobnost. A ještě
dokázal zachránit dva životy.
Co teď? Ani já, ani Linda nevíme, co bude dál. A proto ti píši tento dopis
tak trochu na rozloučenou. Asi nedokážu žít na světě bez přátel
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a bez rodiny. Ale chudinka Linda má také jenom mě. Proto ji teď řeknu
pohádku na dobrou noc…
Doufám, že ty budeš mít kolem sebe pořád spoustu těch, kteří tě mají
rádi. Dožij klidně svůj život a nepromarni z něj ani minutu. Buď takový, jaký
jsi, výjimečný. A pamatuj si, že nemáš mít zlost na všechny lidi na světě,
protože ti sebrali kamaráda. Tento příběh ti posílám na důkaz toho,
že i malá hrstka lidí může chránit planetu Zemi, nás a okolní přírodní
památky. Je to důkaz toho, že něco znamenáme. Pro planetu jsme
přínosem, a snad lidé brzy pochopí, že bez nás… že bez nás tady usnou
i všichni ostatní… navěky.
Zatlač slzy a prosím, nezapomeň na mě! Mysli i na Lindu. A na všechny
stromy a zvířátka, které se staly oběťmi lidstva.
S čistou láskou
Tvůj přítel Fred
POKUD VÁS PŘÍBĚH DOJAL, PAK JSTE ČETLI PEČLIVĚ A MŮJ CÍL
BYL SPLNĚN.
A jaké jsou možné alternativy? Můžete si koupit stromeček umělý.
Pro ty, co ale nesnesou myšlenku stromku umělého, je jiná možnost. Již
pár let se dají v Brně koupit stromečky do květináče. Ten můžete mít třeba
14 dní doma, a poté se dá opět vrátit do lesní školky, kde může stromeček
zase o nějaký ten centimetr povyrůst. Nebo si ho vysadit na zahrádce. 
Lucie

Senzory v mobilních telefonech
Kdo by si dneska dokázal představit život bez mobilního telefonu?
Podle mě už asi téměř nikdo. Každý se alespoň jednou denně podívá, jestli
nemá nepřijatý hovor, zprávu, nebo aby alespoň „lajknul“ novou fotku
kámošce. My se ale tentokrát podíváme na tyto chytré krabičky úplně
z jiného hlediska, protože málokdo ví, co jejich telefon skrývá. Zaměříme se
na jejich „smysly“. Řeč tu je samozřejmě o senzorech - běžných i těch
exotických.
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V současné době je téměř každý
telefon
vybaven
akcelerometrem
a gyroskopem, které k sobě nerozlučně
patří. Akcelerometr se používá, jak
už název napovídá, pro měření zrychlení
(= akcelerace). Funguje na principu
piezoelektrického jevu, kdy se měří
napětí, které je způsobeno deformací
krystalu. Toho se využívá při navigaci,
ale i při měření zrychlení. Jeho parťák
gyroskop je jedna z mála mechanických
zdroj: Klipart Microsoft Word
součástek v telefonu. Využívá totiž
zákonu setrvačnosti, kdy setrvačník zachovává směr rotace. Využíváme ho
při hraní her na mobilu, kdy telefon můžeme použít například jako volant.
Když mobilem pohybujeme, roztáčíme tedy setrvačník, a ten posílá
informace do procesoru, který data vyhodnotí, a auto pak zatočí třeba
doprava. Gyroskop má své využití i v již
zmíněné navigaci. Dalším ze senzorů,
které pomáhají v určování polohy, je barometr,
jenž měří tlak, respektive nadmořskou výšku.
Většina moderních telefonů je dnes
vybavena takzvaným proximity senzorem, jenž
funguje podobně jako fotobuňka, tedy reaguje
na přítomnost objektů. Jeho využití spočívá
v tom, že zabrání nechtěnému ukončení
hovoru po přiložení ucha k telefonu.
Své opodstatnění má i při vyhodnocování gest
zdroj: Klipart Microsoft Word
uživatele, kdy zachycuje pohyby ruky.
Tento způsob ovládání se stává čím dál tím víc populární.
Z dlouhé řady senzorů, které pomáhají nám i telefonu v orientaci,
je také magnetometr neboli elektronický kompas. Tento senzor využívá
jevu, kdy je odpor vodiče ovlivněn magnetickým polem, tedy určuje
světovou stranu podle intenzity magnetického pole. Velice šikovná věcička,
když se ztratíte v lese :). Z těch normálních nám už zbývá senzor intenzity
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osvětlení, který využívá principu fotoefektu (za jehož objevení dostal
Einstein Nobelovu cenu).
Toto je pouze základní výčet běžně používaných senzorů,
ale společnosti se pochopitelně snaží získat konkurenční výhodu různými
vychytávkami. Příkladem je vynález původně určený pro NASA
k sledováním úniku paliva. Tento senzor se dá použít k detekci
nebezpečných látek ve vzduchu, jako jsou methan, oxid uhelnatý atd.
Zajímavostí je, že se dá použít i pro určení onemocnění, jelikož mnoho
z nich je doprovázeno změnou složení vydechovaného vzduchu – například
při problémech s ledvinami se vyskytuje v dechu čpavek. Za zmínku stojí
také jeden z „exotických“ senzorů vyvinutý firmou Fujitsu, který „uvidí“
strukturu žil v těle. Ta je pro každého člověka jedinečná, dokonce je tato
metoda přesnější než snímání otisků prstů. Na tuto vychytávku si budeme
ale ještě chvíli muset počkat.
Tomáš a Tomáš

Sochi.ru 2014

Zimní olympijské hry 2014
Ruské zimní hry trvaly celkem 18 dní. Na olympijské hry v Soči se
kvalifikovalo celkem 88 zemí z celého světa a shodou okolností stejné číslo
(88) reprezentuje i počet sportovců, které vyslala do bojů Česká republika.
Aby toho nebylo málo, získali jsme celkem 8 medailí! Číslo osm
je proto magické.
V
porovnání
s předchozími hrami
ve Vancouveru 2010
se rozdalo 98 sad
medailí,
tedy
o 12 více.
Dvanáct proto, že se
na letošních hrách
zdroj: http://www.tyden.cz
objevily
nové
disciplíny. Těmi byly: smíšená štafeta v biatlonu, ženské skoky na lyžích,
smíšené týmové krasobruslení, smíšené týmové saně, lyžařský half-pipe,
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lyžařský slopestyle, snowboardový slopestyle a snowboardový paralelní
slalom. Zajímavostí je, že se hrálo s českými puky.
A jak naše malá
zemička obstála v
řadách
konkurence?
Nevím jak vy,
ale já jsem s napětím
pozorovala
každou
disciplínu.
Moje
televize
vysílala
téměř bez přestávek
obraz ČT 24. A jak to
zdroj: http://img.blesk.cz
nakonec pro nás
dopadlo? Dvě medaile přivezla Martina Sáblíková z rychlobruslení, jednu
zlatou dovezla Eva Samková ve snowboardcrossu, což bylo asi největší milé
překvapení pro Česko z letošních OH. Úctyhodných 5 medailí přivezli naši
sportovci z biatlonu – Ondřej Moravec, Gabriela Soukalová
a Jaroslav Soukup.
Český olympijský výbor nechal v Praze na Letné postavit pro veřejnost
Olympijský park, který fungoval po dobu olympiády. K dispozici byly
velkoplošné LED obrazovky, přenosy na 100 místech, bruslařská plocha
o rozloze 6500 m², curlingová dráha, běžkařský ovál, snow park
na snowboarding, dvě hokejová hřiště a laserová střelnice pro biatlon.
Náklady
Odhaduje se, že hry stály přes 50 miliard dolarů, tedy pětkrát více než
původní odhady olympijského výboru a více než dvojnásobek nákladů
předchozích her v Londýně. ZOH v Soči tedy byly nejdražšími olympijskými
hrami v historii. Vzhledem k tomu, kolik nedokonalostí a nedodělků se
během těch pár dní objevilo, je výsledná cifra neuvěřitelná. A pro mě
nepochopitelná…
Vstupenky na olympiádu stály zhruba od 550 do 26 000 korun.
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Bezpečnost
Už dříve oznámili kavkazští extremisté, že hodlají hry narušit.
Po smrtonosných útocích na civilisty ve Volgogradu, které si vyžádaly přes
tři desítky životů, přetrvávaly obavy, že by se mohli teroristé na olympiádě
opět ozvat.
Ještě před zahájením olympijských her dostaly olympijské výbory
několika zemí (včetně Česka) e-mail s teroristickou výhrůžkou.
Opatření
Na ochranu vyčlenily ruské úřady přibližně 40 tisíc policistů a příslušníků
bezpečnostní služby. V průběhu her se ve vzduchu vznášely bezpilotní
letouny, situaci monitorovalo 5 500 kamer s vysokým rozlišením,
v pohotovosti byly protiletadlové systémy S-400 a Pancir-S1 protivzdušné
obrany a na Černém moři čtyři protiteroristické dělové čluny. Pro vstup
na železniční nádraží a olympijské sportoviště museli návštěvníci projít
přes kontrolní body vybavené rentgeny, detektory kovů a výbušného
materiálu. Vladimir Putin prohlásil, že olympijské hry v Soči budou
nejbezpečnějšími olympijskými hrami v historii. Díky těmto veškerým
opatřením se nakonec nic vážného nestalo.
Symboly a maskoti
Olympijská
štafeta s pochodní
byla nejdelší poutí
v historii
zimních
her, měřila 65 tisíc
kilometrů.
Pochodeň si poprvé
předali kosmonauti
ve volném vesmíru.
Co
se
týče
maskotů, ani tady
zdroj: http://www.concept-one.cz
Rusko
nešetřilo.
Na výběru se mohli podílet všichni ruští občané, dne 26. února 2011
v 11.20 hodin byly zveřejněny konečné výsledky veřejného hlasování
v přímém televizním pořadu. Volební rada se rozhodla, že tři nejlepší
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návrhy s nejvyšším počtem hlasů se stanou maskoty. A zvítězily tyto
návrhy: lední medvěd, zajíc bělák a sněžný levhart.
A co bude dál?
Co se týče následujícího využití
areálu olympiády, konaly se zde
Zimní paralympijské hry 2014,
které proběhly v březnu. V Soči se
mají konat v listopadu roku 2014
poprvé po sto letech závody
Grand Prix Ruska, a to v rámci
série Formule 1. V roce 2018 je
zde a v dalších 10 ruských
městech naplánováno Mistrovství
světa ve fotbalu.
Doufejme, že minimálně takto
úspěšní budou naši sportovci i na
dalších olympijských hrách. Zimní
hry
se
konají
v roce 2018 v jihokorejském
zdroj: http://frontend2.extra.cz
Pchjongčangu.
A na závěr bych chtěla zmínit jednu myšlenku. Říkáte si, co asi dělají lidé
na opačném konci světa? Je možné, abychom dělali v daný moment
určitou věc v různých zemích zároveň? Věřte tomu, že na závěrečný
ceremoniál se dívaly 3 miliardy lidí. Tomu říkám shoda. 
A
na
úplný
závěr…
Rusové při přípravě
olympiády
neponechali nic náhodě, a proto v
Soči přijali celou řadu vpravdě
účelných nařízení. Ovšem i přes
všechny zdlouhavé přípravy se pár
měsíců
po
ukončení
všech
sportovních aktivit Soči stalo
městem duchů.
zdroj: http://i.5plus2.cz
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Zakazuje se i lovit ryby v záchodových mísách!
Namátkou: Zakazuje se hlučet v horách, zakazuje se sahat na hmyz
a jedovaté hady, zakazuje se sbírat houby, zakazuje se používat vysavače
na veřejnosti, zakazuje se věšet prádlo na střechy, a dokonce se zakazuje
i lovit ryby v záchodových mísách. Ano, i tak vypadaly některé nápisy
a cedulky. 
Lucie
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MŮJ ŽIVOT S KOČKOU
Co má kočka na jazýčku?
Vždycky jsem si s mamkou říkala, že bychom mohly napsat knížku –
Můj život s kočkou. Ale ruku na srdce. Nevěřím, že bychom s ní slavily
nějaké velké úspěchy. Jenže je škoda se nepodělit s tak skvělými
historkami, jako mám
já s naší kočkou.
Proto jsem se rozhodla
alespoň touto cestou
příběhy
zvěčnit.
Takže pokud máte rádi
zvířata, pohodlně se
usaďte, dejte si něco
dobrého…
Protáhnu
se.
Podívám se, kolik je
hodin.
Mmmm, už bude pět!
Honem,
honem.
Musím probudit Ivu
a Mílu – to jsou moji
majitelé. Teda oni si to
myslí,
ale
ve
foto: Lucie Huslíková
skutečnosti je mám
pod tlapkou já. Ale to jim prosím neříkejte.  Jako každé ráno je chodím
budit kolem páté. Moje maličkost vycupitá vysoké schody do ložnice, a pak
je to vždy stejné. Nejdříve se jdu otřít o přepadající ruku Mílovi, občas mu
udělím výchovné kousnutí, ale to jen tak pro legraci. Pak je na čase
vyskočit do postele, což mi jde rok od roku hůř, už nejsem to malé hloupé
kotě, ale i tak byste koukali, co ve mně je! Následně mířím k Milanovým
očím, na které dám tlapku, abych se ujistila, že už nespí. No a pak to
nejlepší – Iva! To je má nejmilovanější osoba ze všech tří. Ptáte se tří?
Součástí mého rajonu je totiž ještě Lucka, jejich dcera, ale o té později…
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Takže - co s Ivou? Po té se lehce
projdu, zavrním, a pak se stočím
na polštář.
Nevím
proč,
ale ustavičně
si
stěžuje
na nedostatek místa na polštáři.
To je ovšem vzájemné, také mi tam
zavazí. Když už ale má hlavu
na nočním stolku, vím, že jsem svou
práci odvedla dobře. Iva
vstává – HURÁ.
Teď přijde to nejlepší – bílá
kouzelná
skříňka
s
mými
oblíbenými
pochutinami.
Maso, maso, maso… Nedělá mi
problém si před kouzelnou skříňku
sednout a prosit svým smutným
foto: Lucie Huslíková
kočičím pohledem o další chod.
Snídaně je také důležitá. Proto si lehávám na stůl, kde mí poddaní
(Iva a Milan) mívají ranní kávu. Do té si čas od času namočím ocásek.
Tím jim dávám najevo, že káva není zdravá a že by měli pít čaj, jako u nás
v Británii.
Kolem osmé hodiny je čas jít do práce. Od pondělí do soboty mě mí
fanoušci mohou najít v obchodě na náměstí, o kterém jsem již
v předchozích číslech mluvila. Někdy tam bývám i v neděli, protože lidé,
nevím proč, v neděli nepracují, a tak to někdo musí ohlídat.
Kolem páté hodiny odpoledne - mám padla! Obchod se zavírá a na mě
čeká vydatná večeře v podobě plné misky. Pak se uchýlím k televizi,
u které jsem schopná proležet i celý večer. Nejraději mám zprávy
a za svých mladších let jsem zbožňovala fotbal! Ta kulatá věc,
která se pořád pohybovala, mě prostě fascinovala. Pak jsem si ale všimla
těch upocených chlápků, a od té doby mě fotbal moc nebere. Nejhorší je,
když se otevřou dveře a v nich je Lucka. V tom okamžiku vidím nebezpečí
a začíná boj. Když byla Lucka malá, měla své místo na sedačce, které nyní
okupuji já… A jen tak si ho nenechám vzít. A Lucka se hold musí
přizpůsobit…
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A co Lucka? Ta se vrací ze školy odpoledne – to jsem ještě v práci.
Pak se spolu napapáme a pomazlíme. Když se zadaří, ona nebo někdo
z rodiny mě učeše. O víkendech jsem ráda s Luckou v pokoji. Má tam totiž
vyhřátá kamna a polštářek určený jenom pro mě. A tak ležím a ležím…
O půlnoci se pak vydám na noční procházku po zahradě, tedy pokud
zrovna nesněží, neprší nebo není moc velké horko, a pak se opět ráno
vydám do ložnice, kde se celý proces neustále opakuje.
Možná to teď vypadá, že pořád jen spím a jím, ale v létě je scénář
trochu jiný. Ale co si budeme namlouvat, my kočky jsme prostě pohodičky,
a to by se od nás lidé měli naučit. Pac a pusu, vaše Betty. 
Lucie
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CO MI HLAVA NEBERE
V této rubrice bychom rádi psali o tom, co jednoduše nechápeme.
Co nám denně vrtá hlavou a nemůžeme na to najít odpověď.

Není věštba jako věštba
Určitě už jste někdy při přepínání programů v TV náhodou narazili
na věštce, léčitele či šarlatány vyzývající k hovorům. Většinou se snaží
nalákat diváky na jasnou budoucnost. Řeknou vám, kolik budete mít
peněz, jakou si najdete lásku, zda budete zdraví, jednoduše - co vás čeká
a nemine. Ale dá se slibům těchto věštců věřit? Asi ne, ale je zajímavé,
že během jedné minuty (pěkně drahé minuty!), kdy si budete povídat,
vám jsou schopni říct cokoli. Nevím, co lidi láká na tom, aby volali na tyto
pochybné horké linky. Možná jen chtějí špetku naděje ve své vlastní
beznaději nebo pomocnou ruku při totálním selhání svých rozhodovacích
schopností.
Pravdou je, že skuteční léčitelé vám dokážou pomoci.
Ale ne nadpřirozenou energií, kterou vám posílají přes televizní vlny,
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ale spíše pracují s vědou, zkušenostmi, lidskou psychikou a medicínou.
Vedle toho čarodějnice a kartářky, které většinou na ulici nerozeznáme
od obyčejných lidí, vám vyvěští věci, které se opravdu mohou vyplnit.
Možná je to jen hra s lidskou psychikou, která je někdy až neuvěřitelně
ovlivnitelná, nebo skutečně existuje něco mezi nebem a zemí a někteří lidé
mají ten dar to „něco“ rozpoznat. Slyšela jsem a četla o skutečných
příbězích, kdy se budoucnost z karet i z ruky vyplnila. Nemyslím si, že by si
lidé vymýšleli, ale zároveň je pro naši omezenou, praktickou
a materialistickou mysl něco takového těžko uvěřitelné.
Možná existuje něco jako osud, který můžeme ovlivnit, protože jakou
cestou se vydáme, je jen na nás, ale určitý směr, který nám byl daný,
asi možné zjistit je. Důležité je, jestli tento směr budeme respektovat
a vydáme se po něm i se všemi překážkami, anebo se vydáme jinou cestou.
A o tomhle je podle mého názoru celé věštectví, které nás může varovat,
že něco na naší cestě není v pořádku a měli bychom to napravit.
Je na každém z nás, čemu uvěříme. Otázkou ale zůstává, jestli není někdy
lepší, když odpovědi na své otázky dostaneme až ve správnou chvíli, kdy
jsme na to připraveni, a také nevědomost, než neustálý strach ze zlé
předpovědi. A navíc, co si budeme nalhávat, síla sugesce je nekonečná,
tak jako lidská blbost. 
Eva

54

Vtipy
Chuck Norris nespí, jen čeká.
Tati, přeložili mě do zvláštní školy. Výborně synku, když na to máš,
tak studuj!
Kalendář Chucka Norrise po 31. Březnu pokračuje přímo na 2. Duben,
protože z Chucka si nikdo apríl dělat nebude.
Jak se drží veš na pleši? Vší silou.

Chuck Norris nemá bankovní
účet. Vždycky bance jen oznámí,
kolik potřebuje.
Můj manžel říká, že mě opustí, když nepřestanu
nakupovat. Bože, jak ten mi bude chybět!
Hele nevíte, jak často se má měnit voda v plovoucí
podlaze?
Nesnáším, když chci obejmout někoho úžasného
a bouchnu se o zrcadlo…
Muži dovedou pít bez žízně, ženy dovedou mluvit
bez tématu.

zdroj: Klipart Microsoft Word
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