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Úvodní komentář
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Milí čtenáři, 

jak jste si jistě všimli, právě čtete poslední číslo našeho školního časopisu GéHáčko. Navzdory tomu, že 
byl tento školní rok poměrně složitý po všech stránkách, všichni jsme ho nějak přečkali a s námi i GéHáč-
ko. 

V posledním čísle se dočtete, jak už bývá standardem, mnoho zajímavých věcí, ale zejména mám po-
třebu vypíchnout článek o maturitách na straně 28, protože se týkají nás všech. Prozradím, že se tam 
dočtete vše od začátku – od posledního zvonění až po maturitní „ples“. 

Závěrem vám všem popřeju dobrodružné prázdniny, protože po tolika měsících si je všichni zasloužíme .

Michal Králík 

Šéfredaktor školního časopisu
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Aktuality

20.4.2021 – Po více než dvou letech jednání vypsalo Ředitelství silnic a dálnic veřejnou zakázku na 
přesun poškozené kaple. Jde o kapli č. XII Hájecké cesty, která už dlouhou dobu ohrožuje provoz na 
silnici na Paloukách. Do podzimu by tak mohla najít nové místo u Peterkova mlýna. 

23.4.2021 – Na Husově náměstí byly znovuotevřeny tradiční hostivické farmářské trhy. Nakoupit si 
můžete české i slovenské uzeniny a sýry, sladké i slané pečivo, koření, bylinky, med, víno a v nepo-
slední řadě i různé dekorace či doplňky. Trhy budou probíhat pravidelně v pátek, jednou za čtrnáct 
dní, vždy od 12 h.  

26.4.2021 – Od tohoto dne se uzavírá hlavní vzletová a přistávací dráha 06/24. Stavební práce sou-
visející se zvýšením bezpečnosti provozu by měly být dokončeny 2.7.2021. Během této etapy bude 
letecký provoz probíhat na vedlejší dráze 12/30 v obou směrech, na Prahu a na Kladno. 

30.4.2021 – Práce Středočeských vodáren na rekonstrukci přivaděče vody byly dnes ukončeny. Ne-
prodleně došlo k přepojení pitné vody zpět na zdroj Želivka a hostivičtí občané se mohou opět těšit 
z kvalitní pitné vody. 

17.5.2021 – V brzkém odpoledni prošla Hostivicí štafetová poutní cesta k uctění památky kardinála 
Josefa Berana. Pěší štafetová pouť z Chyše, jeho prvního působiště, do Prahy k jeho hrobu v chrámu 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha, měří více než 90 km a započala včera v kostele Panny Marie v Chyši. Při 
mši byla posvěcena svíce, která se stala pomyslným štafetovým kolíkem. Poslední úsek poutě byl 
symbolicky zakončen u Arcibiskupského paláce. 

24.5.2021 - Od tohoto dne budou na území našeho města probíhat opravy výtluků a děr komunikací. 
Město žádá obyvatele o trpělivost a hlavně o opatrnost při průběhu prací.  

Autorka: Denisa Černochová, 6.A

zdroj: https://www.rozhlas.cz/narodni-dopravni-informacni-centrum-rsd-cr-7973799

zdroj: https://www.svas.cz/aktuality/vysledku-pruzkumu-ve-vodarne-v-kosi-nekonci/

Město Hostivice
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Miloslav Husák

Jako prvního pánského zástupce našich profesorů jsem vybrala pana profesora Husá-
ka, který učí na gymnáziu přírodopis a zeměpis :). Byl to poměrně netradiční rozhovor, 

který začal jako obvykle podle připraveného scénáře, ale v závěru se role úplně oto-
čily a pan profesor se začal ptát na moje názory ohledně výuky, školy, školní jídelny, 

přestávek… Chvíli v rozhovoru pan profesor mluvil i německy, ale rychle jsme se vrátili 
k češtině. Po poslední otázce byl pan profesor překvapený, že už je konec, protože se 

zrovna rozpovídal. Každopádně to bylo zajímavé setkání, které přineslo zajímavé infor-
mace nejen o kuchařských pokusech pana profesora

Jaké máte vzpomínky a kam jste chodil na 
střední školu? 

Já jsem chodil do gymnázia v Mělníku a vzpo-
mínky mám různé. Hodně jsme jezdili na lyžař-
ské kurzy, takže mám spoustu vzpomínek, které 
s tím jsou spojené.

Jaké záliby jste měl nebo máte? 

Zálib mám spoustu zejména sportovních, tedy 
kromě padáku. Rád třeba běhám, běžky v zimě, 
nebo plavání, ale na to není bohužel zas tolik 
času. To spíš  na co mám čas a to souvisí hlavně 
s rekonstrukcí rodinného domu. Takže více-
méně všechen čas trávím někde na zahradě 
nebo v domě něco vrtám, šroubuju, napojuju, 
rozvádím a podobně.

Vaříte rád? Jaká máte rád jídla a jaké rád ne-
máte? 

Určitě vařím rád. Využil jsem korona krize, 
abych se naučil hodně věcí, když mi zbyla 
troška času. Jelikož nemáme doma televizi, 
tak před ní nemůžu ležet a ztrácet čas. Naučil 
jsem se zajímavosti, jako třeba uvařit nějakou 
šunku, sýry z čerstvého mléka, ne kupovaného 
ale z kravína. Prostě různé netradiční pokusy, 
a dokonce jsem se snažil uvařit pivo. Pokusy 
s medovinou skončily ve sklepě, ale ta bude 
až v září, jestli se povede. Takže jsem se snažil 
dělat co nejvíc věcí, na které normálně nemám 
čas. Za svůj vrchol samozřejmě považuji, že se 
mi povedlo uvařit pivo, protože to jsem dělal 
naprosto v domácích podmínkách.

Jinak samozřejmě vařím rád, ale nevařím líp 
než moje žena. Zajímají mě speciální recep-
ty. Když zbyde kousek masa tak vývar, někdy 
i tlačenka, paštika. Takže rád zkouším jídla, 
která lidi normálně nedělají, neumí nebo je to 
nenapadne, prostě si to chci všechno vyzkou-
šet a chtěl bych v tom dále pokračovat. Teď 
když jsem doma sám, protože žena je u rodičů 
s dětmi, připravuji si k obědu zbytky a k večeři 
mám zbytky od oběda a mnohdy mám třeba 
chuť na chleba s máslem, který si opepřím a 
víc nepotřebuji.

Autorka: Kateřina Dlasková, I.A

Audience v kabinetu
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Máte rád cestování? V jaké zemi jste byl 
naposledy? Jaký způsob dopravy je Vám 
nejpříjemnější? 

Mám rád cestování především po České 
republice, protože za prvé rozumím tomu, 
co lidé říkají a za druhé je to velmi rychlé a 
celkem už i pohodlné. Cestuji nejraději tam, 
kde není moc lidí. Naposledy předminulý rok 
jsme byli s kolegy v jižní Anglii na 14 dní. Teď 
v létě pojedeme na vodu na víkend s kamará-
dy, což je také příjemný způsob dopravy. Když 
se jede na nějaký rodinný výlet, auto je dobrý 
dopravní prostředek, ale vlak je podle mě lep-
ší. Auto je sice nehospodárné, ale bohužel to 
k tomu patří. Takže asi bych volil raději vlak.

Máte rád zvířata? Máte nějakého domácího 
mazlíčka? 

Mám rád zvířata, ale nemám třeba rád cizí 
kočky na zahradě. Domácího mazlíčka ne-
mám, protože my hodně pořád někam jez-
díme a kdybychom měli kočku nebo psa, to 
bychom ho museli vzít s sebou. To mi přijde 
zbytečné nebo bychom ho museli nechávat 
samotného doma. Někteří lidé berou s sebou 
psy na cesty, ale pak se musí hodně řídit pod-
le nich, to bych já nechtěl.

Hrál jste nebo hrajete na nějaký hudební 
nástroj? 

Já hraju skoro úplně na všechno, ale 
špatně. Nedělá mi problém hrát na různé 
hudební nástroje. Rád se to učím, ale neu-
mím to dokonale. Naučil jsem se na kytaru, 
potom na tahací klávesovou harmoniku. 
Takže jsem se učil nějaké lidové písníčky, 
ale jelikož nemám úplně hudební sluch, 
tak mě to spíš bavilo pro radost. Takže rád 
zkouším takhle na něco hrát.

Kolik umíte jazyků a jaké to jsou? 

Domluvím se německy a anglicky. Ve škole 
jsem se učil 15 let němčinu a na střední 
škole několik let angličtinu. Učil jsem se 
také rusky, ale protože ruštinu aktivně 
nepoužívám, tak jsem už hodně zapomněl. 
Wie möchte Deutsch sprechen? 

Jaký žánr hudby nejradši posloucháte? 

Rád si poslechnu různé druhy dobré hudby, 
může to být dechovka nebo i metal (ale 
jenom chvíli).

Jaký je Váš oblíbený zpěvák/zpěvačka 
nebo kapela? 

Ze současnosti nemám úplně vybraného 
oblíbeného zpěváka. Ze starších skladeb 
se mi líbí například písničky divadla Sema-
for, Marty Kubišové, Ivana Hlase. Ze sou-
časných bych si vybral Anetu Langerovou 
nebo Lenku Dusilovou. Ze zahraničních 
skupin klasické Beatles nebo Rolling Sto-
nes. Líbí se mi i naši písničkáři jako Karel 
Kryl nebo Jaromír Nohavica, ale třeba o 
soudobých muzikálových zpěvácích ne-
mám vůbec přehled.

Chodíte na různé procházky do přírody? 
Popřípadě kam? 

Na procházky popravdě nemám moc čas. Rád 
chodím na procházky za nějakým cílem, ne 
jako jen tak courat. Takže chodím na procház-
ky, třeba když je potřeba něco nakoupit. Ne-
beru si auto, ale vezmu kolo nebo jdu pěšky. 
Když to mají být 2 kilometry, vezmu batoh a 
vyhnu se dopravním zácpám. Ušetřím čas a 
ještě se projdu. Jenom tak procházení, to moc 
ne. Často i spím třeba pod stanem v příro-
dě. Když byla korona, moc to nešlo, ale jinak 
s dětmi jezdíme pod stan a nejradši to mám 
pod širákem. S kamarády je to nejlepší a mám 
při tom kolem sebe spoustu hezkých věcí. 
V přírodě umím sirkami nebo zapalovačem 
rozdělat oheň. Možná bych dokázal i bez sirek 
třeba s lupou, ale to jsem nikdy nezkoušel. 
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Jaký sport děláte nejraději? 

Před korona krizí jsem trávil čas při sportu 
s lidmi, které jsem měl rád. Hráli jsme tak 
floorbal nebo volejbal. Zkoušel jsem i kano-
istiku, ale na ni jsem neměl moc času. Re-
kreačně jsem provozoval ping-pong, běh na 
10 km a plavání. Kvůli rekonstrukci domu mi 
bohužel na sport nezbývá moc času. Znám i 
místní závod Hostivice Run, ale dávám před-
nost raději menším neoficiálním akcím. Ale je 
jeden sport, který opravdu rád nemám. Jedná 
se o běh na 400 m, ve kterém jsem závodil na 
střední škole. Týmové sporty jako třeba hokej 
nesleduji, protože nemáme doma televizi, ale 
vím, že někteří kolegové jsou velcí fanoušci 
hokeje (prof. Pospíšil).

Díváte se na filmy? Pokud ano, jaký film je 
Váš nejoblíbenější? 

Rád jsem v minulosti navštěvoval filmový 
klub, kde se promítali nekomerční filmy. 
Viděl jsem hodně pěkných filmů, ale některé 
současné mi nepřijdou až tak kvalitní. Mám 
rád sci-fi (Predátor), historické, komedie jako 
třeba český Trhák. Ze zahraničních filmů jsem 
naposledy viděl Ex Machina. Asi jako jediný 
člověk v České republice vůbec nesleduji 
televizní seriály. Těsně před korona krizí jsme 
stihli jít na koncert Tomáše Kluse a na před-
stavení s Janem Přeučilem.

9

Soutěž



8 9

Tajenka

A teď pozor, vážení! S letošním posledním číslem školního časopisu přichází i poslední část tajenky, 
která vám dá dohromady určitou schopnost rostlin. Tu pak, spolu se stručnou definicí onoho děje a 

příkladem rostliny s nějakým typem této schopnosti, pošlete na náš famózní e-mail casopisgehacko@
gmail.com a budete-li v prvním hvězdném triu, můžete se těšit na peckové ceny, což jsou: poukázka 

do kavárny Naše káva* v hodnotě 150kč, odpustek od jednoho libovolného ústního zkoušení nebo 
poukázku do knihkupectví Dobrovský. Což chcete. Takže neváhejte, luštěte a vyhrávejte!

V dnešním čísle si popíšeme jeden z druhů kvítka s honosným, skoro až princeznovským jménem. Ne-
jedná se však o nijak vzácnou květinku, spíše naopak. V celé Evropě se jedná o poměrně hojný plevel. 
Není ovšem původní. Přivandrovala k nám z Blízkého východu, odkud se pak dále šířila a dnes se již dá 
najít téměř po celém světě. 

Pokud bychom se na ni chtěli podívat na vlastní oči, nemusíme chodit nikam daleko, protože na sta-
noviště není moc náročná. Preferuje spíše sušší, hlinité půdy bohatší na vápník a dusík. Také se ráda 
sluní, a to hlavně na rumištích, poblíž cest či třeba v kamenolomech. 

A jakpak vypadá? Jedná se o 50-180 cm vysokou rostlinu, rostoucí pěkně vzpřímeně, jak se na prin-
ceznu sluší. Listy jsou tuhé, sivozelené, na lodyhu přisedlé srdčitou bází, na střední žilce ze spodu jsou 
osinkaté a čím výš, tím menší listy měnící se na listeny. Také má díky svým listům tato rostlina druhové 
jméno. Listy jsou totiž, jako nějaké střelky, čepelemi svisle orientovány na severojih, čímž se rostlina 
brání přehřátí listů mocným poledním sluncem. Někdy si tak může ulevit až o 7°C. Květy, kvetoucí 
zhruba od července do září, jsou žluté a vyrůstají v hustých, latnatých květenstvích o 50-100 úborech. 
Plodem je nažka s chmýrem, jež má možná až moc velkou klíčivost. 

Rostlina je jednoletá nebo ozimá. Vám však snad vyluštění jména této ctěné pleveliny nebude trvat 
ani zlomek jejího života. Tak co, už víte?

Zde vyplňte tajenky jednotlivých čísel tohoto časopisu. 
A výsledek sepište do poslední tabulky

_ _ _ _ _ _ _ _

Autorka: Bianka Poláčková, 6.A

* Poukázku lze uplatnit do konce kalendářního roku v kavárně v Hostivici i na Zličíně.

Soutěž



Eurovision Song Contest
Eurovision Song Contest, česky zkráceno Eurovize, je každoročně pořádaná 
hudební soutěž a také jedna z nejsledovanějších nesportovních událostí po 
celém světě, která je pořádána již od roku 1956. V zahraničí je velice populár-
ní, ale v České republice až tak populární není, což je veliká škoda. Často zde 
můžete najít několik bizarních okamžiků, ale také mnoho skvělých výkonů. 
Mezi soutěžními písněmi si vždy najdete tu svou oblíbenou už kvůli rozmani-
tosti hudebních žánrů. Co je vlastně podstatou této soutěže? A jak si v ní vede 

Česká republika? 

První ročník Eurovize se konal v roce 1956 ve městě Lugano ve Švýcarsku, kdy se jí zúčastni-
lo 7 zemí, každá se dvěma písněmi. Tento ročník vyhrála švýcarská zpěvačka Lys Assia s písní 
„Refrain“. Soutěž byla inspirována italským tradičním hudebním festivalem Sanremo. Každou 
zemi, která se zúčastní této soutěže, reprezentuje interpret s jednou písní, který je vybrán ná-
rodním kolem nebo rovnou porotou dané země.  Každá země se ale soutěže zúčastnit nemů-
že. Země totiž musí být aktivními členy Evropské vysílací unie (EBU). Účastníky jsou ve většině 
země z Evropy, ale i z Asie (např. Ázerbájdžán, Gruzie, Izrael, Arménie a dříve i Turecko), z Af-
riky (v minulosti Maroko) nebo i z Austrálie 
(Austrálie). Uvažuje se také o účasti Kazach-
stánu, Kosova, USA nebo Lichtenštejnska. 
Soutěž je rozdělena na dvě semifinále a 
finále. Každého semifinále se zúčastní 15-17 
zemí, z nichž je vždy 10 zemí vybráno porot-
ci a diváky k postupu do finále. Velkého fi-
nále se vždy účastní členové tzv. Velké pětky 
(Francie, Německo, Španělsko, Itálie, Velká 
Británie), země, která vyhrála předchozí 
ročník a 20 postupujících semifinalistů. O vítězi je 
rozhodnuto na základě hlasování porotců jednotlivých zemí, účastnících se daného ročníku a 
telefonického hlasování diváků, kteří nesmí hlasovat pro soutěžícího ze své země. Země s nej-
vyšším počtem bodů daný ročník vyhrává a hostí ročník následující. Existují ale i jiné verze této 
soutěže jako například Eurovision Dance Contest, která se věnovala společenským tancům a 
již se nepořádá nebo Junior Eurovision Song Contest (také velmi populární), kde soutěží i děti, 
ale Česká republika do ní zapojena není. V Asii a Oceánii se bude pořádat Eurovision Asia Song 
Contest a uvažuje se nad podobnou soutěží také v USA-American Song Contest. V roce 2020 
byl 65. ročník zrušen kvůli pandemii koronaviru.

Autor: Petr Kloc, 5.A

zdroj: https://www.abc.net.au/news/2021-05-23/eurovision-2021-live-blog-song-contest-rotter-
dam/100153480

zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Eurovision_Song_Contest.svg
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Někteří umělci z tohoto ročníku měli také možnost vystoupit i 
příští rok, ale s jinou písní. Na motivy Eurovize vznikl v roce 2020 
film s názvem Eurovision Song Contest- The Story of Fire Saga, 
který můžete zhlédnout na Netflixu. 

Vyhlášení vítěze každého ročníku Eurovize je velice napínavé. 
Mezi rekordmany v počtu vítězství na Eurovision Song Contest 
patří Irsko (sedm výher) a Švédsko (šest výher). Mezi země, které 
zatím soutěž nevyhrály, patří Albánie, Arménie, Austrálie, Bělo-
rusko, Černá hora, Česká republika, Gruzie, Chorvatsko, Island, 
Kypr, Litva, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Rumunsko, San Marino, 
Severní Makedonie, Slovensko a Slovinsko. Mezi nejznámější vítě-
ze patří například švédská skupina ABBA (1974), kanadská zpěvač-
ka Céline Dion (reprezentovala Švýcarsko v roce 1988), italský zpěvák Toto Cutugno (1990), finská 
heavymetalová skupina Lordi (2006) nebo švédská zpěvačka Loreen (2012). 

Přestože se Česká republika poprvé zúčastnila Eurovize v roce 2007, i v minulosti na ní vystupovali 
čeští umělci. Například zpěvák Karel Gott reprezentoval Rakousko na Eurovizi v roce 1968 s němec-
ky zpívanou písní. Ve východním bloku* byla v polském městě Sopoty pořádána podobná soutěž, 
Intervision Song Contest (1977-1980), kterou vyhrála v roce 1977 Helena Vondráčková se svou písní 
„Malovaný džbánku“. Černé divadlo Praha vystoupilo (nesoutěžně) na Eurovizi v Lucemburku v roce 
1984. Zpěvačka Lenka Filipová měla reprezentovat Švýcarsko v roce 1988, ale kvůli problémům s 
vycestování z Čech a nedovolení reprezentovat jinou zemi, ji zastoupila Céline Dion, která poté vy-
hrála. Česká republika se soutěže zúčastnila celkem desetkrát. Prvně jí reprezentovala kapela Kabát 

v roce 2007 v Helsinkách s písní „Malá dáma“. Bohužel ale 
skončili na posledním místě a do finále se nedostali. Dále 
Českou republiku neúspěšně reprezentovala zpěvačka 
Tereza Kerndlová (2008) a skupina Gipsy.cz (2009). V le-
tech 2010-2014 se ČR soutěže kvůli neúspěchu, nezájmu 
veřejnosti a nízké sledovanosti nezúčastnila. V roce 2015 
se ČR do soutěže vrátila a na tomto ročníku ji reprezento-
vala dvojice zpěváků- Václav Noid Bárta a Marta Jandová. 
V roce 2016 se do finále prvně dostala i Česká republika. 
Tu reprezentovala zpěvačka Gabriela Gunčíková, ale ve 

velkém finále skončila na předposledním 25. místě. Násle-
dující rok vystoupila v Kyjevě zpěvačka Martina Bárta, která bohužel do finále nepostoupila. Největší 
úspěch Česko zaznamenalo na Eurovizi 2018 v portugalském Lisabonu, kde vystoupil zpěvák Mikolas 
Josef s písní „Lie to me“. Mikolas postoupil do finále a celkově skončil na 6. místě, což je zatím český 
rekord.

*Východní blok- označení Sovětského svazu během Studené války (1947-1991). Patřilo do něj 
například Československo, Polsko, Východní Německo, Maďarsko a další státy.  

zdroj: https://video.aktualne.cz/dvtv/zive-nejuspesnejsi-cech-v-dejinach-eurovize-miko-
las-josef-de/r~91e81144579411e880d30cc47ab5f122/

zdroj: https://www.bontonland.cz/ost-soundtrack-eurovision-song-
-contest-story-of-fire-saga/
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V roce 2019 se kapela Lake Malawi probojovala do finále a skončila na hezkém 11. místě. V roce 
2020 měl Česko po vítězství v národním kole reprezentovat Ben Cristovao (Benny Cristo) se svou 
písní „Kemama“, ale kvůli zrušení tohoto ročníku vlivem pandemie nemohl vystoupit. Byl vybrán i 
pro příští rok. Tento rok vystupoval v rámci 2. semifinále s písní „Omaga“, která mu bohužel nepři-
nesla úspěch a do finále nepostoupil.  

Po zrušeném ročníku soutěže v minulém roce se konečně 65. ročník Eurovision Song Contest mohl 
uskutečnit. Po vítězství Duncana Laurence v Tel Avivu v roce 2019, se letošní ročník opět konal 
v nizozemském Rotterdamu. Tohoto ročníku se účastnilo 39 států. První semifinále proběhlo 18. 
května, druhé 20. května a velké finále 22. května. Tento ročník byl doprovázen přísnými protiko-
ronavirovými opatřeními, neustálým testováním interpretů na koronavirus a jejich příslušníků a 
také některými problémy. Běloruská kapela Galasy ZMesta byla diskvalifikována kvůli své písni se 
silným politickým kontextem, zesměšňující 
loňské protesty proti Lukašenkově vládě, 
což je proti pravidlům této soutěže. Ar-
ménie se kvůli své sociální a politické krizi 
v důsledku poválečných problémů nemohla 
zúčastnit. Píseň „El diablo“ reprezentantky 
Kypru byla velice kritizována kyperskými 
pravoslavnými křesťany s argumentem, že 
píseň je o vzývání ďábla. Píseň ale nakonec 
zrušena nebyla s argumentem, že jde o pí-
seň, popisující boj dobra a zla a nepříjemný 
vztah. Islandská skupina Daði & Gagnamagnið nemohla ve velkém finále živě vystoupit z důvodu 
nákazy některých členů koronavirem, a tak byl během jejich vystoupení využit záznam z druhé 
kostýmové zkoušky. Skupina i přes tato omezení skončila na výborném čtvrtém místě. Největším 
letošním smolařem se stal reprezentant Spojeného království zpěvák James Newman, který dostal 
od porotců a diváků celkem 0 bodů a skončil tak na posledním místě. Nula bodů od diváků dále 
získalo hostující Nizozemsko, Španělsko a také Německo. Vítězem 65. Ročníku Eurovision Song 
Contest 2021 se stala italská rocková skupina Måneskin s písní „Zitti e buoni“. Zpěvák této skupiny 
byl obviňován z užití drog při živém přenosu, kdy se podezřele nakláněl nad stolem. Potvrdilo se, 
že zpěvák našel pod stolem rozbitou skleničku. Test na drogy, který zpěvák podstoupil, byl nega-
tivní.  Nakonec šlo o křivé obvinění. Na druhém místě skončila francouzská zpěvačka Barbara Pravi 
a na třetím místě švýcarský zpěvák Gjon’s Tears. Stalo se tak prvně, že na prvních třech místech 
skončila neanglicky zpívaná píseň. Tento rok patří k jedněm z nejúspěšnějších ročníků Eurovision 
Song Contest. Příští ročník by se měl konat v jednom z velkých italských měst. 

zdroj: https://escarena.cz/2020/09/18/ctyri-scenare-pro-realizaci-eurovize-2021/

https://www.ebu.ch/news/2021/05/65th-eurovision-song-contest-2021-winner
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Hlášky našich profesorů

Také v posledním letošním čísle se vás pokusíme pobavit na účet našich profesorů 
a jejich humorných výroků. A na závěr školního roku se nám podařilo připravit 

něco speciálního. V tomto vydání jsou premiérově všechny hlášky výhradně z on-
line výuky. Jako menší bonus pro vás dokonce máme jeden citát přímo z prezen-

tací ročníkových prací kvarty.

Autoři: Václav Novák, 6.A
Terezie Babická, 4.A

Eva Srbová: Já v tom slovníku nemůžu najít slovo zaměstnanost. I když on je to ještě komunistic-
kej slovník. To zaměstnanost neřešili, protože byli přece zaměstnaný všichni. 

Jana Trousilová: Může se stát, že takováto knížka bude takovým pokladem knihovničky. 

Miloslav Husák: Když jsem si potom znova četl zadání otázek do testu, tak jsem si říkal: „Co jsem 
tím myslel?“ 

Jana Trousilová: Je vidět, že jsi zbrklý, protože jsi tu vyrobil takovéto faux pais. 

Ondřej Slavík: Víš kolik práce mi přiděláváš? Musím dvakrát kliknout! Víš, co to je? 

Markéta Baleková: Stejně nemáte ve volným čase co dělat. Netflix už máte zhlédnutý. 

Miloslav Husák: Do hospodářství patří všechno, co člověk dělá a dělá nějaký věci. 

Vladimír Němec *zvedne příchozí hovor*: Teď nemůžu mluvit, nemůžu! Učím, naplno učím! 

Zuzana Fišerová: Ty až přijdeš do školy, já si tě osobně zbouchám. 

Kateřina Gaďůrková: Víme, že když nám chytrý telefon spadne na velice chytré místo, tak se 
display rozbije. 

Vladimír Němec: Já teď začínám. Rozevírám svou noční košilku. Páč já jsem tvůj andílek strážný, 
ti mají bílé košile. 

Markéta Nedvědová: Sorry, I´m sleeping a bit. 

Jitka Husáková: To jsou ale úplný základy vy hajdaláci. Až vás uvidím, tak si vás přehnu přes kole-
no a naplácám vám.  

Student prezentující svou ročníkovou práci: Elektromobily od Tesly mají autopilota, který dává 
pozor neustále. Ne jako řidič, který může usnout. 
Vojtěch Veverka (Miloslavu Husákovi): Hele, to je něco pro tebe.
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Lakomec

Kvůli vášni k divadlu si změnil jméno, utekl ze studií, seděl ve vězeních pro dlužníky a k jevištním 
prknům ho to táhlo natolik, že na nich během své hry Zdravý nemocný i zemřel. Řeč je o Molierovi, 

nejslavnějším dramatikovi všech dob. 

Molière jako krycí jméno 

Molière se narodil v roce 1622 v Paříži. Jeho prvním uměleckým počinem bylo založení divadla 
s neskromným názvem Skvělé divadlo. Založil ho spolu s dalšími herci, mezi nimiž byla i Madalei-
ne Bejártová, která se později stala jeho dlouholetou partnerkou. Své ano před oltářem neřekl jí, 
nýbrž dceři Madaleine Bejártové. Tehdy, aby nekompromitoval svou rodinu, začal používat jméno 
Molière. Divadelní společnost zaštítil tehdejší dramatik Pierre Corneille, jehož díla společnost uvá-
děla. Pokoušel se dobýt Paříž, ale to se nedařilo, divadlo zaniklo a on skončil ve vězení pro dlužní-
ky. Později s divadelními společnostmi kočoval převážně po jihu Francie.

Na cestách s kočovnými divadelníky začal psát svoje první hry a postupně se dostával do pově-
domí  obecenstva. V říjnu 1658 dostal Molière nabídku rozveselit tehdy patnáctiletého Ludvíka 
XIV. Z repertoáru ale nevybral zrovna nejšťastněji. Hra Nicodeme již zmíněného Pierra Corneilla 
byla ke králi značně kritická. Po stažení opony se král neobtěžoval ani zatleskat a v hledišti nastalo 
hluboké ticho. Molière ale jednal poho-
tově a poprosil, zda by mohli zahrát ještě 
jednu malou veselohru. Moliér už neměl 
co ztratit a veselohra Zamilovaný doktor 
byla sázka takřka na jistotu. Při štacích 
po venkově se údajně náramně osvěd-
čila. Panovník se bavil úplně stejně jako 
prostý lid ve francouzských provinciích. 
Molièrovi se tak podařilo odvrátit královo 
pobouření a kardinální neúspěch hraničí-
cí s koncem divadelní kariéry se proměnil 
v oslavu dramatikovy geniality. Ihned 
po představení král věnoval divadlu sál 
v malém Bourbonském paláci, aby měl o 
Molièrovu zábavu postaráno.  

Chamtivost v hlaví roli  

Ludvík XIV. žádal po Molièrovi stále nové a nové hry, a tak navázal spolupráci s dalším Ludvíkovým 
uměleckým služebníkem Jeanem Babtistou Lullym, který je znám třeba tím, že pro Ludvíka vytvo-
řil půl dne trvající oslavnou operu Král Slunce, do které samotného krále obsadil.  

Pro Molièra to bylo z tvůrčího hlediska nejproduktivnější období. Ne vždy byl ale král spoko-
jen. Hra Tartuffe, ve které se bohatý měšťan Orgon stane doslova loutkou Tartuffa a přepíše mu 
všechen svůj majetek, natolik pobouřila tehdejší poměry, že král musel hru zakázat. Moliere byl 
obviněn z ateismu. Molière byl ale s to zlepšit si reputaci, a tak vznikla hra Lakomec.

Autor: Vojtěch Brodský, 6.A

zdroj: https://www.mdb.cz/inscenace/421-lakomec

Příběhy slavných knih
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Inspirací k Lakomci mu byla Plautova antická Komedie o hrnci. Ta vypráví o Euklidovi, který ob-
jeví poklad po svých předcích a stane se lakomým a podezíravým. Svou dceru Fédrii chce prov-
dat za bohatého starce, aby nemusel dávat věno.  Fédrii ale již svedl starcův synovec Lykonides 
a čeká s ní dítě. Lykonidův otrok poklad ukradne a se svým pánem ho smění za svobodu. Když 
Lykonides ztracený poklad Euklidovi vrátí, otec ke sňatku svolí a nakonec přidá i věno v podobě 
pokladu! 

Postavu skrblíka, který nechce svým dětem dát věno, zastává v Lakomci Harpagon. Ten má dceru 
Elišku a syna Kleanta. Harpagon chce pro Kleanta místo Mariany, kterou si Kleant přeje, bohatou 
vdovu. Eliška je zamilovaná do Valeria, ale otec by ji nejradši viděl s bohatým starcem Ansel-
mem. Zvrat způsobí sluha Čipera, který ukrade truhličku s Harpagonovými penězi, aby ji později 
vrátil výměnou za povolení sňatků. Nakonec se zjistí, že Mariana i Valerius jsou dětmi bohatého 
Anselma, a tak již Harpagon proti sňatkům nic nenamítá. Anselm navíc slíbí, že věno zaplatí on, a 
tak Harpagon nepřijde ani o jednu livru. Dnes je Lakomec nejznámějším Molièrovým dramatem 
a jednou z nejpopulárnějších divadelních her vůbec.

Smrtelný herecký výkon  

Molière na jevišti strávil i poslední chvilky svého života. Při představení Zdravý nemocný, ve kte-
rém hrál neodbytného hypochondra, začal vykašlávat krev. A protože jeho zdravotní komplikace 
byly považovány za dokonalost hereckého projevu, naléhal, aby se představení dohrálo. Krátce 
po potlesku vydechl naposled. Když k tělu zavolali kněze, odmítl poskytnout poslední pomazání. 
Do posvěcené půdy mohl být Molière uložen až poté, co za to orodovala manželka u samotného 
krále. Později bylo ale tělo stejně vyzdviženo z hrobu a přemístěno k hřbitovní zdi mezi sebevra-
hy a kacíře.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
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Herní okénko

AGE OF EMPIRES 4 

Pokud preferujete klasické hry, tak jste 
v minulosti určitě slyšeli o velice chytlavé 
hře Age of Empires. Já osobně mám nej-
radši poslední, tedy třetí díl. Letos bychom 
se ale měli dočkat nového dílu strategické 
historické hry-tedy A.o.E. IV. Microsoft na 
své konferenci zveřejnil kompletní seznam 
národů, za které budete moci hrát.

Hru si bohužel nemůžete zahrát na Xboxu, 
ale jen na PC a to už letos 28.října. 

Autorka: Terezie Babická, 4.A

FORZA HORIZON 5 

Pro milovníky nejen závodních aut se připravuje novinka, kterou je nové vydání oblíbené 
hry FORZA IV, která nás znovu přesvědčí 
o tom, že dechberoucí grafika a zároveň 
skvělá hratelnost se dají skloubit. 

Sami se o tom můžete přesvědčit 9.listopa-
du letošního roku.

RAINBOW SIX EXTRACTION

Možná si teď nevybavujete, že jste tento 
název slyšeli, ale určitě znáte starší název-
-Rainbow Six Quarantine. Trojice vojáků, 
která si musí krýt záda, zachraňuje kolegyni 
v nesnázích, zatímco se brání přesile mimo-
zemských mutantů, kteří postupně evolvují. 
Pokud tedy máte rádi střílečky, měli byste 
se těšit na 16. září, kdy si můžete tuto hru 
zahrát. 

https://www.gameinformer.com/e3-2021/2021/06/12/rainbow-six-extraction-gameplay-revealed-fall-release-date-set

https://www.portalridice.cz/clanek/forza-horizon-5-se-bude-odehravat-v-mexiku

https://hry.seznam.cz/hra/age-of-empires-iv

Volný čas



16 17

Wolfgang Amadeus Mozart

Ze života Mozarta 

Jistě víte, že to byl rakouský skladatel, geniální hudebník a klavírista z doby klasicismu. Narodil se 
v Salzburgu a toužil se dostat do Vídně, což se mu podařilo.  

Je považován za největšího hudebního umělce konce osmnáctého století. Od malička ho nazývali 
„zázračným dítětem“, protože hudbu, kterou slyšel jednou znít, dokázal okamžitě zahrát na cembalo. 
Vzal do ruky housle a hrál, přestože ho to nikdo neučil. Nejen, že byl vynikajícím hudebníkem, ale 
jako dítě psal doma křídou matematické výpočty a velmi lehce se učil francouzsky, italsky i anglicky. 
Už od začátku ale bylo jasné, že jeho budoucností je hudba. Zpočátku ho vyučoval hru na klavír jeho 
otec Leopold. Když ale pětiletý Mozart vzal poprvé v životě do rukou housle a vlastním prstokladem 
zahrál part pana Schachtnera v šesti skladbách, Leopold se uvolnil ze zaměstnání a po evropských 
dvorech zahájil řadu veřejných vystoupení, což trvalo dalších deset let. Postupem času se Wolfgang 
dostával do povědomí lidí, ale za svého života nebyl příliš uznáván. Za celý svůj život složil 626 děl – 
opery, symfonie, koncerty, komorní hudbu, mše a chorály. Nejznámější jsou opery Figarova svatba, 
Kouzelná flétna a Don Giovanni. Hodně hraná je i serenáda Malá noční hudba. Na podzim roku 1791 
se Mozart nakazil infekční nemocí a 5. prosince 1791 ve Vídni 
zemřel. I přesto, že byl jedním z největších skladatelů klasické 
hudby všech dob, byl pohřben do hromadného hrobu vídeňské 
chudiny.

Co o něm ale určitě nevíte? 

Třeba to, že byl velmi malý, hubený, bledý a modrooký, s vel-
kou světlovlasou hlavou a s obličejem poďobaným od neštovic. 
Žádný krasavec! Rád se alespoň elegantně oblékal do červeného 
fraku a zlatého klobouku. 

Jako malý kluk měl doma kanárka, špačka, psa a poz-
ději i koně, na kterém se rád projížděl. Měl rád kuleč-
ník a tanec. Je o něm známo i to, že byl vynikajícím 
karetním hráčem a ovládal prý velice dobře až několik 
desítek různých karetních her – vedle samotné hudby 
byly údajně karty jeho největší osobní vášní. Z jídla 
miloval smažené kuřecí kousky a potřeboval je prý 
ke své tvorbě. (Kdyby žil dneska, pořád by vysedával 
u KFC…). Mozart měl už jako malý skvělou hudební 
paměť, většinu skladeb si dokázal hned zapamatovat 
a pak rychle zapsat i v notách. I vlastní hudbu skládal 
rychle a lehce – jen zapsal do not to, co mu znělo v 

hlavě. Texty ale moc psát neuměl, proto se této role musel chopit náš génius Jára Cimrman, který 
napsal text k Malé noční hudbě s názvem „Mně se líbí paní nadlesní“.  Píseň Zdeňka Svěráka moc 
doporučuji. 

Autorka: Eliška Košanová, 4.A

zdroj: https://www.openculture.com/2013/12/read-an-18th-century-eyewitness-a-
ccount-of-8-year-old-mozarts-extraordinary-musical-skills.html

Hudební okénko
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Byl velmi společenský a oblíbený především v dámské společnosti. Někdy je ale označován za vý-
středního člověka se zvláštní povahou. Byl nevyzrálý, a i v dospělém věku projevoval nedostatek 
zodpovědnosti. Navždy zůstal dítětem, které kromě oblasti hudby neumělo jednat samo za sebe. 

Dosah tohoto hudebního génia je obrovský, je hrán po celém světě. Byla o něm natočena řada filmů, 
nejznámější je Amadeus od českého režiséra Miloše Formana. V Rakousku i v Německu je Mozart 
stále jako živý. Jsou po něm pojmenovány nejen hudební festivaly, ale i cukrovinky jako jsou Moza-
rtovy koule z marcipánu obalené čokoládou. 

zdroj: https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mozart-small.jpg
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https://www.nemeckyeshop.cz/bonbony/maitre-truffout-mozartovy-koule-200g/
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Autorka: Kristína Ščerbíková, 4.A

Každý si určitě pod pojmem panda představí veliké černobílé zvíře z Asie, které je už na pokraji vyhynu-
tí. Tento druh zvířete je sice také panda a také na pokraji vyhynutí, ale vypadá trochu jinak. Jeví se spíš 
jako spojení lišky, mývala a malého medvídka. S tou velikou černobílou pandou toho kromě způsobu 
života tedy moc společného nemá. 

Panda červená, latinsky Ailurus Fulgens, je stromová šelma žijící v horských oblastech jižní Asie. Žije 
v korunách listnatých stromů, kde i hledá potravu v podobě bambusů. Její vzrůst je podobný veliké 
kočce, ale její zbarvení je mnohem zajímavější. Má totiž zrzavou srst podobnou lišce. Také její končetiny 
jsou černé a hlava bílá, takže bychom ji daleko od lišky nezařadili. Ocas má proužkovaný a dlouhý, takže 
se podobá mývalovi a její jakoby smrštěný obličej jí dodává na roztomilosti. 

V Číně už sice tento druh pandy moc nezahlédneme, protože je čínští obchodníci kvůli jejich kožichu 
skoro všechny vyhubili, ale můžeme se na ni podívat v pražské ZOO, kde se nachází už od roku 1955. 
Sice byl její chov velmi obtížný, ale roku 2012 se páru pand červených narodilo jedno mládě, které 
úspěšně přežilo a dodnes ho v zoo najdeme. 

zdroj: https://www.zoopraha.cz/zvirata-a-expozice/lexikon-zvirat/184-aktualne-ze-zoo-praha/novinky--u-zvirat?d-
240-panda-cervena&start-240

Na skok do ZOO

Panda nebo liška?
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Vendula Wolfová, zakladatelka
spolku Psí senioři v nouzi, z.s

Na další rozhovor pro školní časopis GéHáčko jsem si dovolil pozvat Vendulu 
Wolfovou, zakladatelku spolku Psí senioři v nouzi, z.s., který, již od roku 2019, 
pomáhá starým a nemocným psům nad 7 let najít svůj vysněný domov. Členkou 
spolku je i moje maminka Eliška Klocová. V tomto rozhovoru se dozvíte, jak moc 
je záchrana starých psů důležitá nebo jak spolku můžeme pomoci třeba i my, 

studenti.  

Autor: Petr Kloc, 5.A

Jaké byly vaše začátky se spolkem Psí senioři v 
nouzi? 

Od roku 2014 jsme začali s mým tehdejším 
přítelem zachraňovat 
pejsky z útulků. Zamě-
řili jsme se především 
na starší psy, protože ti 
naši pomoc potřebovali 
nejvíce. Brali jsme si je k 
nám domů, ke své stáva-
jící smečce, poskytovali 
jim dočasný domov a 
dávali je tzv. „do kupy“ 
(veterina, socializace, 
hledání nového majite-
le). Z finančních důvodů jsme ale mohli pomoct 
vždy tak jednomu až dvěma pejskům. Abychom 
mohli počet zvýšit a poskytovat péči ještě 
kvalitnější, rozhodli jsme se v březnu 2019 za-
ložit spolek Psí senioři v nouzi. Časem se moje 
společná cesta s bývalým přítelem rozešla a já 
k sobě přibrala kamarádku Kristu, která ovšem 
z rodinných důvodů po čase s pomocí skončila. 
Její místo nahradila Eliška, vášnivá pejskařka, se 
kterou organizujeme chod spolku. V lednu 
2020 jsme spolek rozšířili o další dobrovolníky, 
kteří si (včetně nás dvou) berou pejsky k sobě 
domů do dočasného domova, pod naší zášti-
tou. Stále, dle finančních možností, rosteme.

Někdy je to náročné, protože kromě práce 
s pejsky jde i o práci s lidmi, administrativ-
ní záležitosti atd. Ale stojíme při sobě, a za 
ty šťastné psí oči to stojí :-)

Proč právě psí senioři? 

Starších psů jsou plné 
útulky, všimne si jich má-
lokdo, jejich konec bývá 
rychlejší. Jde tedy o vel-
kou záchranu. Je úžasné 
vidět ten vděk a pokoru, 
což se u starších psů vět-
šinou znásobuje. A dále, 

i když jsou i „senioři“, kteří se chovají jako 
štěňata, obecně řečeno, já osobně oceňuji 
i klidnější chování starších psů a ne takové 
požadavky na pohyb.

Jak se k vám takoví staří psi dostávají? 

Psi k nám přicházejí z útulků, výjimečně od 
majitelů. Často se jedná o tzv. „nechtěná 
dědictví“, kdy jim páníček zemře a rodina 
se nepostará. Jsou ale i případy, kdy je pes 
odložen z důvodu problémového chování 
(což je vina vždy člověka), stěhování, vyso-
kých veterinárních nákladů.

Rozhovor
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Jak jim pomáháte? 

Psi projdou kompletní veterinární péčí 
(krevní rozbory, vyšetření srdce, kastrace, 
odstranění nádorů, čistění zubů a další). Je-
likož jsou umístěni uvnitř v domácnostech 
u nás “dočaskářů”, jsme s nimi v kontaktu 
více, zjistíme tak 
přesnou povahu, 
případně co je 
třeba je naučit, 
upravit v chování 
a na tom průběž-
ně pracujeme. Ve 
finále je nafotíme, 
vytvoříme inzerci 
a vybíráme pečlivě 
trvalý domov na 
míru. Tím to ale 
nekončí. I po adop-
ci jsme s novými 
majiteli v kontaktu, pravidelně nám posílají 
foto a info, jak se konkrétnímu psovi daří, 
případně s nimi řešíme, co je třeba.

Jak funguje dočasná péče? 

Dočasná péče je takový mezistupeň mezi 
útulkem a přímým domovem. Nejsme azyl, 
domeček, kde najdete všechny psy. Jsme 
parta lidí, “dočaskářů”, která „ubytuje“ 
pejsky přímo u sebe doma. Pomáháme bez 
nároku na odměnu, ve svém volném čase. 
A jak naše pomoc probíhá je vlastně zodpo-
vězeno v minulé otázce :-)

Co je potřeba k tomu, abychom si mohli 
adoptovat takového psího seniora? 

Je třeba mít především velké srdce. A když 
už se pro takovou pomoc rozhodnete, na 
www.psiseniorivnouzi.cz, případně na na-
šem Facebooku, Instagramu, naleznete ak-
tuální nabídku psů. Když vás nějaký zaujme 
(musí to být láska, ale samozřejmě je třeba 
mít i vhodné podmínky pro „vašeho vyvole-
ného“), zavoláte mně nebo Elišce, popoví-
dáme si první po telefonu. Poté domluvíme 
případnou návštěvu. A když je i osobně vše 
v pořádku, pes s vámi může odjet domů.

Vždy se podepisuje smlouva a hradí popla-
tek, jako pokrytí části veterinárních nákla-
dů. Samozřejmě se i stane, že onen pes pro 
vás vhodný není. V takových případech se 
snažíme nabídnout jiného.

Jak spolku můžeme pomoct my? 

Adoptujte, dočaskujte 
:-) A pokud k tomu 
nemáte podmínky, 
vždy uvítáme finanč-
ní pomoc na náš 
transparentní účet č. 
2901597990/2010. 
Veterinární náklady 
tvoří nejvyšší položky… 
Můžete pomoci ale i 
materiálně (aktuální 
seznam je vždy na na-
šem webu), pořádáním 

sbírek, aukcí, focením, inzercí, převozy.. 

Kolika starým psům jste tak přibližně 
pomohli? 

Je téměř červen 2021 a máme za sebou 
kolem 300 úspěšných adopcí. 

Jak se v této těžké době spolku daří? 
Ovlivňuje nějak koronavirus fungování 
spolku nebo adopce starých psů? 

Několik občasných dárců ubylo, ale je prav-
da, že ti stálí většinou zůstali. To samé dob-
rovolníci, pomáhající nám jinak. Co se týká 
adopcí, zpočátku šly krásně. I když se ozýva-
lo i mnoho zvláštních lidí, kteří jen chtěli 
vyplnit volný čas. Proto bylo třeba být na 
pozoru ještě mnohem více. A teď, s vidinou 
rozvolňování, možnosti cestování, zájem 
o adopce výrazně klesl. I více majitelů se 
psů zbavuje, téměř denně řešíme prosby o 
umístění. Doufáme, že toto se brzy zlepší. 
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Co byste vzkázala čtenářům a těm, co zva-
žují adopci psího seniora? 

Nebojte se takové adopce. Setkáváme se 
s názory, že pes odejde brzy a lidé nechtějí 
zažít ztrátu. Ale věk je jen číslo. Nikde není 
řečeno, že pes musí za několik měsíců ze-
mřít. A i kdyby se jednalo o psa nemocného 
nebo hodně starého, který u vás stráví jen 
krátký čas, jde o velkou záchranu, která člo-
věka sice bude bolet, ale udělá to nejvíc…
rozjasní poslední dny, měsíce, roky těm, 
kteří to potřebují nejvíce.

23

Co byl váš největší úspěch? 

Z hlediska osobního, když jsme se rozešli 
s přítelem, se kterým jsme spolek založili, 
bála jsem se, že sama to prostě nezvlád-
nu. Lidi na nás byli zvyklí jako na pár, navíc 
jsme se dobře doplňovali. Bylo to těžké, 
ale zapracovala jsem a spolek se s pomocí 
dalších skvělých lidí naopak rozrostl. A jinak 
největším úspěchem je to, kolik lidí za námi 
stojí a jak se daří adoptovat i ty nemocné a 
problémové psy.
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Střípky z ročníkových prací

Po loňské odmlce způsobené zákeřným virem znovu došlo na prezentaci závěrečných 
ročníkových prací studentů kvarty. Prezentující mají možnost si vyzkoušet vytvoření 
a následnou obhajobu rozsáhlejší seminární práce. A lidé, kteří si práci poslechnou 

či později přečtou mají možnost si rozšířit obzory a dozvědět se něco více z oborů, ve 
kterých dříve nemuseli být natolik zběhlí. Pojďme se tedy podívat na některé zajímavé 

střípky z ročníkových prací. 

New York, město stovek řečí 

Když se řekne New York, většina lidí si vybaví Sochu 
Svobody, nebo Empire State Building. Ale věděli jste, že 
v největším americkém městě se údajně mluví až osmi 
sty různými jazyky? To je více, než v kterémkoliv jiném 
městě na světě.

Méně známý projekt známého vizionáře 

S miliardářem Elonem Muskem si nejspíš většina z nás spojí automobilku Tesla, anebo soukromou 
kosmickou společnost SpaceX. Ale rodák z jihoafrické Pretorie pracuje na řadě dalších interesantních 
projektů. Mezi ty nejzajímavější patří kupříkladu Starlink. V rámci tohoto projektu společnost SpaceX 
od roku 2019 postupně vysílá na oběžnou dráhu Země síť satelitů, která by měla v budoucnosti zajišťo-
vat internetové připojení po celém světě.

Famfrpál, aneb když se fantasy přetaví v realitu 

O famfrpálu, známém kouzelnickém sportu z knih o Harry Potterovi od J.K. Rowlingové, se dá bez nad-
sázky říci, že s přehledem vystoupil z pouhého knižní-
ho rozměru. Jde o mladý progresivní sport, který ve 
světě postupně nabývá na oblibě. Vznikl v roce 2005 
na Middlebury College v americkém státě Vermont, 
na základě své knižní předlohy. Nicméně hráči tu 
„překvapivě“ nelétají na košťatech, ale pouze běhají 
s košťaty mezi nohama. Dnes má tento sport svou 
vlastní mezinárodní asociaci IQA (International 
Quidditch Association) a od roku 2012 se každé dva 
roky koná mistrovství světa. Ze čtyř světových šampi-
onátů, které se zatím konaly, získaly tři tituly Spojené 
státy americké a jeden australská reprezentace.

zdroj: https://www.famfrpal.cz/

Autor: Václav Novák, 6.A

Dění ve škole
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Jenže standardní baseballové hřiště se se svými rozměry do sportovní haly nevejde, a proto muse-
li hru upravit s ohledem na omezený vnitřní prostor. Menší rozměry hřiště nově vzniklému sportu 
zůstaly, jen se také přesunul do venkovního prostředí.

Pomoc Lidicím od britského dobrodince 

Když se britský lékař a politik Barnett Stross dozvěděl o vypá-
lení Lidic, byl zprávou hluboce zasažen. Dokonce natolik, že si 
dal za cíl obec na Kladensku vzkřísit, jakožto věčnou upomínku 
tohoto nacistického zločinu proti lidskosti. Proto Stross zašel 
za předáky horníků ve svém domovském městě Stoke-on-Trent 
s prosbou o finanční podporu jeho myšlenky. Motivoval je 
pomocí „kolegům“ z Lidic pracujících v dolech na Kladensku. Za 
pomoci havířů Stross 6. září 1942 na radnici ve Stoke-on-Trent 
založil za přítomnosti prezidenta Edvarda Beneše hnutí „Lidice 
Shall Live!“ (Lidice musí žít). Toto britské hnutí postupně vybra-
lo v přepočtu zhruba 30 milionů korun, tedy více než polovinu 
rozpočtu potřebného k obnově Lidic.

Operace Cowboy, neboli když se nepřátelé dokážou spojit 

Název je vskutku příznačný, neboť tato málo známá, avšak o to pozoruhodnější americká operace 
z konce druhé světové války vskutku ke kovbojské tématice nemá daleko. Šlo o záchranu 650 koní, 
včetně 250 bílých lipicánů ze Španělské jezdecké školy ve Vídni, z hřebčína v Hostouni na Domažlic-
ku. Paradoxně u zrodu celé operace stáli muži z opačné strany barikády, konkrétně německý velitel 
hřebčína a tamní veterináři, kteří se báli o bezpečnost výstavních zvířat v chaotické vřavě závěru 
války. Mezi Němci a Američany byl domluven koridor, kudy američtí kavaleristé z 2. jezdecké skupiny 
dojeli bez boje z německých hranic až do hostouňského hřebčína. Po konci války byli lipicáni bezpeč-
ně vráceni do Vídně a ostatní koně byli jakožto válečná kořist převezeni do Spojených států.

Vznik softballu, „mladšího bratra“ baseballu 

Baseball a softball jsou dva velmi podobné sporty, pro laika na první pohled jen těžko rozlišitelné. Není 
to dáno náhodou, neboť historicky mladší softball se vyvinul na přelomu 19. a 20. století právě z base-
ballu. Baseballisté potřebovali herní praxi i v zimě či za špatného počasí.

zdroj: https://www.famfrpal.cz/
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400 let od popravy 27 českých 
pánů, krvavé pomsty Habsburků

21. června 1621 se v Praze na Staroměstském náměstí uskutečnila jedna z nejkr-
vavějších událostí české historie- poprava 27 českých pánů neboli Staroměstská 

exekuce. Označení popravy „českých pánů“ je ale nepřesné. Popraveni nebyli jen 
páni, ale i rytíři a měšťané. Mezi popravenými byli i Němci, takže popravu může-
me nazvat jako popravu 27 stavů. Letos připadá výročí 400 let od této události. 

Pojďme si ji připomenout!

Autor: Petr Kloc, 5.A

Po bitvě na Bílé hoře (o které jsem již psal v 1. čísle našeho časopisu) byla stavovská armáda zcela 
poražena. Císařsko-ligistická armáda obsadila Prahu, a tak stavové kapitulovali. Zimní král Friedrich 
Falcký uprchl se svou družinou ze země, Rudolfův 
majestát, slibující náboženskou svobodu byl zru-
šen a čeští stavové museli uznat vládu Ferdinanda 
II. Štýrského, kterého také později žádali o milost 
ze strachu z odsouzení. 17. února roku 1621 byl 
zveřejněn patent, který vyzýval politické uprchlíky, 
aby se do šesti týdnů přihlásili k hrdelnímu proce-
su. Císařský dvůr vydal zatykač na 90 vůdců po-
vstání. Během několika dnů bylo zadrženo několik 
desítek osob. Kníže Karel I. z Lichtenštejna se stal 
královským místodržícím v Čechách. Od 20. února 
do 29. března probíhal soud s těmito obžalovanými. Proti nim bylo vzneseno několik obvinění, jako 
například placení žoldu vojákům stavovské armády, vyhnání jezuitů, vyhazování místodržících z oken, 

pobuřování prostého lidu atd. Rozsudek soudu 
byl poslán císaři do Vídně k podepsání. Bylo vyne-
seno 51 rozsudků, z nichž 47 bylo pro trest smrti 
(několik lidí odsouzených k trestu smrti bylo totiž 
také později popraveno na Moravě). Ferdinand II. 
Štýrský nechtěl podepsat rozsudky trestu smrti, ale 
jezuité ho přemluvili, takže rozsudek později pode-
psal. Všem odsouzeným a také všem účastníkům 
stavovského povstání byl zkonfiskován* majetek. 
Trest smrti čtvrcením za živa byl změněn na trest 

smrti stětím nebo oběšením, ale čtvrcení bylo vykonáno 
posmrtně. Odsouzení byli také vyslýcháni. Jeden z obžalovaných Martin Fruwein z Podolí se neúspěš-
ně pokusil o útěk. Spadl totiž ze střechy a zabil se. U Pavla Kavky z Říčan byl trest smrti změněn na 
doživotní vězení.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Starom%C4%9Bstsk%C3%A1_exekuce

zdroj: https://www.stream.cz/slavnedny/den-popravy-27-ceskych-panu-21-cerven-152652

Významná historická výročí
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21. června 1621 v pět hodin ráno začala v Praze na Staroměstském náměstí poprava 28 odsou-
zených. Pro popravu bylo postaveno lešení, potažené černým suknem s velkým křížem se čtyřmi 
svícemi. Brány města Prahy byly uzavřeny, zazněly rány z děl a na klid dohlížela císařská armáda 
vedená slavným vojevůdcem Albrechtem z Valdštejna. Popravu měl na starosti proslulý kat a 
kališník Jan Mydlář, který měl k popravě připravené čtyři meče. Odsouzení přicházeli na popra-
vu podle postavení, rodu a věku. Jako první přicházejí na popravu tři páni, později sedm rytířů, 
z nichž jeden je katolík. Jan Theodor Sixt z Ottersdorfu je poté na poslední chvíli omilostněn, což 
pro další, kteří mají být ještě popraveni, znamená falešnou naději v omilostnění. Poté přichází na 
řadu 17 měšťanů. Známému lékaři Janu Jesenskému byl nejprve vyříznut jazyk, poté jeho hlava 
byla useknuta a jeho tělo bylo rozčtvrceno a vyvěšeno po městských ulicích. Tři členové Jed-
noty bratrské* byli jako jediní popraveni na šibenici. Tělo mrtvého Martina Fruweina bylo také 
rozčtvrceno. Poprava skončila v deset hodin dopoledne a trvala pět hodin. Mezi popravenými 
bylo 22 Čechů a 5 Němců. 

Jak již bylo řečeno, těla popravených byla poté rozčtvrcena a vyvěšena na různých místech ve 
městě. Dvanáct hlav hlavních vůdců stavovského povstání bylo na kůlech veřejně pro výstrahu 
vystaveno na Staroměstské Mostecké věži 
Karlova mostu. Hlavy zde zůstaly až do 
vpádu saských vojsk do Prahy v roce 1631, 
kdy byly poté pohřbeny v Týnském chrá-
mu. Lebky ale později z chrámu zmizely a 
nikdo neví, kde teď spočívají. Je to velká 
záhada! Bezhlavá těla popravených byla 
vydána pozůstalým. Kvůli několika pros-
bám manželky Jáchyma Ondřeje Šlika, hra-
běnky Šlikové, byla lebka jejího muže skoro 
po roce sundána a pohřbena. Habsburkové 
tímto aktem upevnili svou moc v zemi. 
Takto nešťastně skončilo slavné stavovské 
povstání. O šest let později vydává Ferdi-
nand II. Štýrský novou ústavu tzv. Obnovené zřízení zemské. Český trůn se tak stal pro Habsbur-

ky dědičným. Nastala tvrdá rekatolizace, řízena 
jezuity. Katolictví se tak stalo jediným povole-
ným náboženstvím v celé Habsburské monarchii. 
Německý jazyk byl zrovnoprávněn s jazykem 
českým, ale byl více upřednostňován. Nastala 
také velká vlna emigrace, kdy statisíce lidí odešly 
ze země. Dnes se na místě popraviště na Staro-
městském náměstí v Praze nacházejí bílé dla-
žební kostky, připomínající tuto krvavou událost, 
která se nesmazatelně zapsala do našich dějin.

zdroj: https://www.horydoly.cz/slovnik/proc-bylo-popraveno-27-ceskych-panu-roku-1621-na-staromestskem-namesti.html

Seznam popravených (modře=páni, červeně= 
rytíři, bíle= měšťané) 

*Zkonfiskování majetku- zabavení majetku 
*Jednota bratrská- protestantská církev 
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Poslední zvonění našich 
maturantů

Jak už to je dlouhá léta zvykem, maturanti mají vždy týden před samotnou maturitou poslední zvo-
nění. Většinou stojí před vchodem do školy a rozespalé studenty budí výrazným zápachem z voňav-
ky, nebo rtěnkou na obličeji, aby získali pár drobných na svoje pomaturitní oslavy. Loňští oktaváni 
si sice museli trýznění studentů kvůli koronaviru odpustit, tento rok bylo poslední zvonění uskuteč-
něno „jaksepatří“. Maturanti si na nevinné a nic netušící studenty počkali ráno před školou, kde nás 
neminul parfém, rtěnka, studená voda a také dezinfekce. Každý musel do klobouku přihodit aspoň 
nějaký ten peníz, jinak by se ani nedostal do školy. I když jsme do školy vcházeli mokří a voňaví, pře-
jeme oktavánům hodně štěstí u maturity a v přijímačkách, které je za pár týdnů také čekají.

Autorka článku: Kristína Ščerbíková,  4.A
Fotografie: Terezie Babická, 4.A

Dění ve škole
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Aktuality ze školy

Proběhly maturity  

Maturanti si letošní rok mohli vybrat, zda budou konat ústní zkoušku z češtiny a cizího jazyka, nebo mate-
matiky. Ke složení maturity z těchto předmětů jim totiž stačil jen didaktický test. Ústní zkoušky z profilo-
vých předmětů se u nás konaly druhého a třetího června.  

Zahradní slavnost v Malých Kyšicích 

Namísto zrušeného maturitního plesu, maturitní třídy uspořádaly v pátek 4. června v hospodě U Kozla v 
Malých Kyšicích zahradní slavnost. Až na taneční zábavu maturanti nebyli ochuzeni o tradiční programové 
body maturitních plesů, jako je slavnostní nástup nebo společné focení.  

Polštářky od třídního učitele

Třída Sexty A prošla během distanční výuky velkou proměnou. Nejen, že je kmenová třída sextánů vyma-
lovaná, jak si dlouho přáli, ale paní profesorka Bínová třídě věnovala k návratu do lavic i pět barevných 
polštářků, které žákům zajisté zpříjemňují návrat do školního režimu.  

Proběhly cyklistické kurzy 

 Druhý a třetí červnový týden sekunda a tercie absolvovaly cyklistický kurz. Oba dva turnusy měly základ-
nu, jako již tradičně, v campu Višňová v Roztokách pod Křivoklátem. 

Autor: Vojtěch Brodský, 6.A

Dění ve škole



11.4.2021 - V americkém Minneapolisu 
zemřel další muž tmavé pleti. Daunteho Wrigh-
ta v neděli zastřelila policistka Kim Potter, když 
nastupoval do auta. Policistka rezignovala, stej-
ně jako policejní náčelník Tim Gannon. Incident 

vehnal znovu do ulic stovky protestujících. 

15.4.2021 - Nedaleko mezinárodního letiště 
u hlavního města Indianapolis ve státě Indiana 
došlo ke střelbě u objektu kurýrní firmy FedEx. O 
život přišlo devět lidí, včetně útočníka, další jsou 
zranění. Střelec zatím nebyl identifikován. Ve Spo-
jených státech je to již pátá masová střelba za po-

slední měsíc. 

Aktuality

Autorka: Denisa Černochová, 6.A

1.5.2021 – Severovýchod Japonska zasáhlo 
zemětřesení, jehož síla dosáhla 6,6 stupně. Ze-
mětřesení udeřilo nedaleko prefektury Fukušima. 
V tamních jaderných elektrárnách však nedošlo 
k žádným abnormalitám. Japonsko je jednou ze 

seismicky nejaktivnějších oblastí na světě. 

14.5. 2021 – Ruská vláda schválila seznam nepřá-
telských zemí, přičemž do něj zařadila jen Českou re-
publiku a Spojené státy. Zároveň stanovila maximální 
počet lidí v Rusku, kteří pro tyto země smějí pracovat.     

20.5.2021 - Chilané o víkendu zřejmě udělali 
definitivní tečku za diktaturou Augusta Pinocheta, 
která sice skončila před víc než 30 lety, v zemi ale 
stále platila tehdejší ústava. Voliči o víkendu rozhodli 
o podobě lidového parlamentu. Ten bude mít jeden 

jediný úkol – do roka změnit ústavu. 

20.5.2021 - Lidé v Evropské unii budou patrně 
před začátkem letních prázdnin moci začít využívat 
k usnadnění cest přes hranice takzvané covidové 
pasy. Zástupci členských zemí a Evropského parla-
mentu dnes po několika dlouhých jednáních dospě-
li ke kompromisu, který počítá se zavedením bez-
platného certifikátu v digitální či papírové podobě. 

2928
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19.4.2021 – Novinářka Alessandra Galloni se stala šéfredaktorkou agentury Reuters. Je tak první že-
nou v čele agentury za její 170letou historii. Nahradila Stephena Adlera, který odchází do důchodu.  

20.4.2021 - Obyvatelé Evropské unie se mohou zapojit do celoevropské debaty o budoucím smě-
řování EU a její politiky. Unijní instituce v rámci dva roky avizované konference o budoucnosti 
Evropy spustily internetový portál, kam lidé mohou psát podněty k zásadním tématům a sdílet své 
představy o fungování Unie. Mezi ně patří 
například zdravotní politika, migrace nebo 
demokracie. 

20.4.2021 - Porota shledala expolicistu 
Dereka Chauvina vinným ve všech třech 
bodech žaloby v případě vraždy a zabití 
Afroameričana George Floyda. 

29.4.2021 – Europoslanci schválili usnesení vyzývající země EU k vyhoštění ruských diplomatů v re-
akci na kauzu Vrbětice a rovněž odsoudili ruské výhružky adresované Česku v následné diplomatické 
při.

21.5.2021 - Boje mezi Izraelem a palestinským radikálním hnutím Hamás v noci na pátek utichly 
v návaznosti na čtvrteční ohlášení klidu zbra-
ní. Dne 10.5.2021, jako odpověď na nepokoje 
na Chrámové hoře, kde bylo zraněno přes 300 
Palestinců, zaútočila radikální skupina Hamás ra-
ketami na Jeruzalém. Na palestinské Pásmo Gazy 
v odvetě zaútočilo izraelské letectvo. V pondělí 
12.5. zničila izraelská armáda další mnohapat-
rový dům v Gaze. Počty obětí na obou stranách 
konfliktu rostou a jen o tři dny později zasahují 
izraelské rakety budovu, kde měla kanceláře 
agentura AP a katarská televize Al-Džazíra. Podle 
izraelské armády dům využívalo vojenské zpra-

vodajské křídlo hnutí Hamás. O týden později zesílila izraelská armáda bombardování palestinského 
Pásma Gazy a město Gaza vypálilo přes sto raket, informovala agentura AP. 

23.5.2021 - Běloruské úřady přinutily přistát v Minsku letadlo společnosti Ryanair na trase z Athén 
do Vilniusu, aby mohly zatknout novináře a kritika běloruské vlády Ramana Prataseviče. Tisková 
služba úřadu běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka ale uvedla, že důvodem k odklonu leta-
dla bylo podezření, že je na palubě bomba. Běloruská armáda poslala svou stíhačku, aby letadlo od-
klonila. Pratasevič byl zadržen, ostatním pasažérům bylo později dovoleno pokračovat do koncové 
destinace. Evropští lídři a velvyslanci členských zemí NATO tento zásah důrazně odsoudili a vyzvali k 
okamžitému propuštění opozičníka.

zdroj: https://www.milujemefotografii.cz/agentura-reuters-zakazala-fotografum-pouzivat-format-raw

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%BD_parlament
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Jat Dhillon

I can confidently say that Jat Dhillon is one of the most extraordinary people I have ever met. As 
an English teacher and director of the theatre company Giving voice, he is an extremely wise, 
caring, and compassionate soul. I can also say that he has taught so many people, including 
myself, how to be ourselves and feel proud of it. As I stated already, I think you will find this 

interview to be a lovely cherry on top of this school year, and especially our magazine. 

As we all know, throughout the corona-
virus pandemic, all theaters were closed. 
What have you missed most about not 
being able to perform at an actual venue? 

Connecting with the audience. I 
think ultimately, the reward for 
doing the work that we do over 
the year is to make people look 
at their lives differently, and we 
have missed that opportunity. 

Now we are going to go a bit 
back in time. What initiated 
the start of Giving Voice, and 
what led you to build it? 

It started many, many years ago, 
when I was 21, and I was backpacking 
around Europe with a retired friend of 
mine… Wait, let me backtrack. I remember 
going to Kurt’s house one night, it was clo-
se to midnight, and he lived alone, he was a 
widower, and when I walked in, after a few 
moments he pulled out a postcard and said 
“Jat, would you like to be in the postcard?”. 
I said “What?”. I thought he was stoned or 
something. The postcard was a blood red 
sunset, boats bobbing in a harbor, and a 
shimmering sea and just to get him off the 
topic I said “Sure, why not”. Then about 18 
months later, we were backpacking, and we 
were in the south of France, eating a nice 
hot baguette, and it was evening time.

He turned to me and said: “Jat, you’re 
in the picture”, and I replied with “What 
picture?”. He pulled out the postcard and 
sure enough, there in front of me, in 3D, 

was a blood red sunset, boats 
bobbing on a harbor, and a 
shimmering sea, and he said: 
“The world is as wide as your 
imagination.” I remember 
getting goosebumps, thinking 
that so many more things cou-
ld be possible, if only I let my 
imagination free. I think that 
was the birthplace of Giving 
voice. But then, many years 
later, I studied Shakespeare 
and language, and Maggie 

used to make me do workshops, 
even before I was qualified to do them, and 
I just loved how she was able to connect 
meaningfully with people, and I wanted a 
little bit of that. 
Would you be able to, in short, describe 
the current projects going on in Giving 
voice? 

Well, I started off in the pedagogic faculty 
in Charles university and I remember going 
into Petr Chalupsky’s office, he was the 
head of the English department, and I said 
to give me 15 actors, because I wanted to 
do theatre. He gave me 15 actors, and he 
sort of withdrew, because he was convin-
ced that this was going to be a disaster. We 
did The Beggar’s Opera in Na prádle and 
it was a rip-roaring success, it was beyond 
everybody’s expectations.

zdroj: https://givingvoice.cz/aboutus/team/

Rozhovor

Autorka: Ester Železná, 3.A
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But we only really had an ensemble group, 
and the problem was that the reward was 
only at the end of the year, and the develop-
ment of the individual was not as profound. 
Giving voice was born then, and each year I 
look at the mistakes we have made, or how 
the actors could grow. Then I just let my 
imagination run free, and I return to when 
I was 21, sitting in the south of France. Of 
course, you were an integral part of the pro-
ject we started last year, the Stand up. Stand 
up comedy can celebrate our own senses of 
humor, there is the Writer’s laboratory, that 
can help us write with power, conviction, 
and purpose. Those people who would like 
to be in a one act play are in a one act play, 
there is an ensemble play as well. This year, 
people also have the opportunity to perform 
monologues that they've written. It's always 
about taking the actors in new directions 
and for them to discover how extraordinary 
they can be if they are given the chance to 
flourish 

Now, if anyone were to join after reading 
this interview, what would you recommend 
doing or preparing for?  

I'd be in the fortunate position that Giving 
voice is a love affair, so whoever does join, 
they would join because they really want 
to grow. I was talking to an Argentinian girl, 
God only knows how she found me, and we 
had a zoom session last week and I told her 
to come along to the show. I get them to 
come to the show to feel the atmosphere 
and the affection within the group and the 
sort of things we are doing.  Then of cour-
se, come along and experience a rehearsal. 
From there, I encourage people to try for at 
least a month, because it can feel quite inti-
midating. I don't know whether you actually 
remember your first time that you and I met, 
you were shaking my hand and you said that 
you'd like to join, but there was this slight 
tremble in the handshake, and look at you 
now.

So yeah, I'd like them to taste it for at least 
a month and then they're free to remain 
or leave. But I feel like it should change us 
somehow, and it should give us a feeling of 
what is yet to be, because otherwise we're 
not sinking deeply enough into ourselves. I 
mean, you did stand-up, but it was a dream 
you've had probably since you were the age 
of 2 or something. But you did it, and the 
feeling, as you know, is quite extraordinary 
and a feeling we probably would have never 
know if it we hadn't been given and seized 
the opportunity.  

I do remember the first time I came to a 
rehearsal. I was shaking like a wet dog, and 
at the very end we had this dance party 
and someone in grabbed my hand and they 
started dancing with me like the tube guys 
at car dealerships and I just felt so happy in 
that moment.  

I think Ester, it's really about understanding 
love. The central thing about Giving voice is 
that we delight in each other's moment and 
growth and that you try to create a parallel 
universe, where we allow people to be 
happy, and to be themselves, whatever that 
may be, as long as they're not trying to hurt 
anybody else. As you know, we have quite a 
lot of nationalities and everything, it's a real 
mix. It is really nice to be a part of a group 
where we're at peace with each other and 
we encourage and push each other. We all 
come from so many walks of life, yet on the 
day of a performance or rehearsal we are 
just like one.  



33

What’s the best piece of advice you have 
ever received? 

Oh gosh… In my life, I must say, there should 
never be a moment where I feel ungrateful. 
For as long as my memory stretches back into 
the distant past, I’ve really been loved. I think 
more than the advice, it’s just that I have been 
held a lot. It always gave me this confidence in 
myself, and I was always able to tickle peop-
le, and sit next to people and listen to them. 
I think it was Maggie that said to me, when 
I was really struggling to find what I would 
like to do in the world, I think she quoted 
somebody: “Happiness is something to do, 
something to love, and something to hope 
for”. Then I think it was Kurt who said: “Find 
something to love and share the love.” I think 
that’s why I am the way I am. I genuinely wake 
up in the morning thinking that now I have 
the possibility to reach at least 70 kids today. 
If I move even two of them, then my day’s 
work is done. Actually, today, at the end of a 
lesson I got one of my groups doing a passi-
on project, and they were complaining and 
asking what it means, and I said to simply talk 
about a passion that they have. Some of them 
were struggling to find a passion, and it made 
them a little sad, but you know that I have this 
tendency to go off on this passion of rage and 
I just said: “Come on guys, I have to see and 
feel you through your presentation and your 
performance.” As they were all leaving at the 
end of the lesson, Lena stayed back, and she 
came up to me. Her eyes were quite full, and 
she said: “Mr. Dhillon, you really, really matter 
to me.” At a point in my life where I feel as 
though I don’t matter much, I know that my 
day is beautiful after that, and that’s how I 
measure it. 

What piece of advice would you give to 
someone like me? Someone who’s 14 years 
old and studying and doesn’t really have a 
clear idea of what to do with life yet? 

I wouldn’t worry about that. The truth is that 
most of us don’t really know.

When I was your age, I sort of followed people. 
Then at 16 I worked for my father, and I went 
back into education in my early 20s, after I did 
some travelling. My advice would be don’t deci-
de too soon, because it’s going to be something 
you’re going to be doing for the rest of your life. 
I think society pushes us to decide too soon, 
and we haven’t even tasted the world yet. It 
would be a wonderful thing to step off the okay, 
I want to try this, but I’m not sure it’s going to 
work. It doesn’t matter if it doesn’t work, you 
can always change, we’re allowed to make mis-
takes, as long as the mistakes are genuine, and 
as long as we’re not being idle and looking for 
the easy way out. Struggle is everywhere, but 
if I look at your short life with me and think in 
those couple of years what you’ve packed into 
your life, this is you just discovering yourself. 
This is you tasting all of these different fruits 
and thinking: “I didn’t realize this, but mangoes 
are delicious.” I would just say have a celebrati-
on in your bones, be daring, be brave, have pe-
ople close to you that you can trust, that might 
tell you to jump, and they’ll catch you. I would 
just play and go for new experiences, whatever 
those may be.  
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Hummus

Jeho název možná není úplně lákavý, ale chuť stojí za to! Tahle pomazánka je maximálně jed-
noduchá na přípravu, nezabere víc než deset minut a můžete si ji udělat úplně podle sebe. Hu-
mmus se dá kombinovat s různými přílohami, ať už to je zelenina nebo pečivo, a je vhodný pro 

vegany i vegetariány.

INGREDIENCE (na jednu osobu): 

1 konzerva cizrny (obsah 425ml) 

3 lžičky pasty tahini 

2 lžíce nálevu z konzervy cizrny 

1/2 lžičky mletého římského kmínu 

1 stroužek česneku 

šťáva z citronu 

sůl, pepř 

Autorka: Kristína Ščerbíková, 4.A

Jako první si vylijeme cizrnu z kon-
zervy a pořádně ji propláchneme, ale 
pozor, nezapomeňte si nechat pár lžic 

vody z konzervy na později.  

Cizrnu si rozmixujeme a přidáme 
všechny ostatní ingredience. Do po-
mazánky si ale můžete přidat skoro 

cokoli, například sušená rajčata. 

Hummus můžete 
servírovat s tím, na 
co máte chuť, ale já 
mám nejraději čerst-

vou mrkev. 

Recepty

1

2

3
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Michal Babický

Nejprve nám o sobě v krátkosti něco řekni.

Jsem ve středním věku, ženatý s úžasnou 
manželkou a „spoluma-
jitelem“ dvou úžasných 
dcer. Starší navštěvuje vaše 
gymnázium, mladší je žákyní 
na základní škole. Co se týče 
koníčků, tak mimo dopra-
vy bych mohl zmínit např. 
cestování, fotografování, 
turistiku, historii, genealo-
gii. Protipólem by mohlo 
být např. sledování nových technologických 
trendů. Občas si s chutí přečtu nějakou lite-
raturu, i když tolik přečtených knih během 
týdne,  jako jsem čítával na základní škole, 
se mi už asi nepovede. A pak mám tedy 
ještě jednoho velkého koníčka, a sice konzu-
maci různých jídel, v tom jsem velmi aktivní. 
Nejsem sportovní typ, nicméně cyklistika či 
stolní tenis v rekreačním režimu mi nevadí. 
Mým stálým cílem je propagace a aktivní 
využívání veřejné dopravy.

Co děláš (nebo jsi spíše dělal) pro Hosti-
vici? 

Podílel jsem se na dopravní části Měst-
ských pivních slavností v Hostivici. Začalo 
to konkrétně tím, že na rok 2014 přišlo 
kulaté jubileum 20 let od zavedení Praž-
ské integrované dopravy (dále jen PID) do 
Hostivice. Dovolil jsem si jej tedy připome-
nout na stránkách Hostivického měsíčníku, 
a to v seriálu ,,Historie Pražské integrované 
dopravy v Hostivici.‘‘  
Na jaře roku 2014 jsem se dozvěděl o 
novém projektu Regionálního organizáto-
ra Pražské integrované dopravy (ROPID), 
který spočíval v regionálních dopravních 
dnech konaných ve Středočeském kraji.

Dotázal jsem se tedy na vedení Ropidu, zda 
by bylo vůbec reálné uvažovat o uspořádání 
něčeho takového v Hostivici. Bylo mi řeče-

no, že to reálné je, a abych 
během následujících dnů 
připravil vizi oslav.
 Sjednal jsem si schůzku s 
týmem Městského kulturního 
střediska v Hostivici (MKSH) 
a přednesl svou vizi. V plánu 
bylo na listopad udělat jízdy 
historických autobusů a vla-
ků. Vzhledem k tomu, že na 

měsíc září byla naplánována akce Městské 
pivní slavnosti, byl jsem požádán, zda bych 
mohl původní záměr přehodnotit, a pře-
sunout jízdy historických vozidel na termín 
Městských pivních slavností. Po zralé úvaze 
jsem se rozhodl, že je to výborný nápad – 
spojit pivní slavnosti s jízdami historických 
autobusů a vlaků. Nastaly měsíce perné 
práce, se kterou jsem neměl zkušenosti, 
ale věděl jsem co očekávám, a že pro zdar 
celé akce udělám maximum. Začal jsem 
oslovovat různé subjekty, jak sponzory, 
tak provozovatele či majitele dopravních 
prostředků, zda a za jakých podmínek by 
se do akce mohli zapojit. Dílo se díky všem 
zúčastněným subjektům povedlo naprosto 
fantasticky. Podařilo se zajistit nejenom his-
torická vozidla v podobě autobusů Karosa 
ŠL11, Karosa B732, Ikarus 280, Škoda 706 
RTO, Avia-Ikarus, ale i zápůjčku nejmoder-
nějších vozidel v podobě nízkopodlažního 
vozu Mercedes-Benz Conecto EURO 6, či 
Isuzu Ultra Novo 7.2. Jakýmsi bonusem byla 
zápůjčka velmi starého veterána Škoda 706 
RO z roku 1951 z Muzea MHD v Praze-Stře-
šovicích. Mimo posledně zmíněného vozu 
se cestující mohli se všemi autobusy po 
celý den svézt dokonce na třech zvláštních 
linkách.

Rozhovor

Autorka: Terezie Babická, 4.A
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Autobusy byly doplněny také železničními 
veterány – motoráčky lokomotivních řad 
820, 830 a 854, které dříve přes Hostivici 
také jezdívaly. Podařilo se též vydat zvláštní 
jízdenky, poukazující na jubileum. Po téměř 
celé září byla prostorách Městského úřadu 
přístupna fotovýstava 20 let Pražské inte-
grované dopravy v Hostivici. 
Další dopravní akce 
se v rámci Měst-
ských pivních slav-
ností uskutečnily v 
letech 2016, 2017, 
2018, 2019, které 
připravuji až rok 
předem, aby se vše 
potřebné zajistilo. V 
polovině roku 2017 
jsem zahájil realiza-
ci odlišného projek-
tu, a sice Legiovlak. 
Moje více než roční 
úsilí bylo úspěšně završeno 2. 10. 2018, kdy 
do Hostivice přijela replika legionářského 
vlaku v rámci jedinečného projektu Legio-
vlak. Zájemci si ho mohli prohlédnout až do 
7. 10. 2018 a připomenout si tak nelehké 
počátky vzniku Československé republiky. 
Jsem velmi rád, že vedení Československé 
obce legionářské odsouhlasilo můj záměr 
ukázat Legiovlak V Hostivici. 

Jak vidíš budoucnost Městských pivních 
slavností?

Myslím si, pokud bude mít Město Hostivice 
zájem o konání nejenom Městských pivních 
slavnosti, ale i dalších akcí jako jsou In Vino 
či Hostivice Run, netřeba se obávat o bu-
doucnost těchto již tradičních a nutno říci 
velmi povedených akcí. Chci věřit tomu, že  
ani čínský koronavirus nezlomí další ročníky 
slavností.  A co se týče realizace případných 
dalších dopravních slavností, záleží jen na 
MKSH, zda bude mít i do budoucna zájem.

Jak ses vůbec k dopravě dostal a o co 
všechno se zajímáš?

Aktivně se o dopravu zajímám přes tři 
dekády let, ale když si to zpětně vybavím, 
asi to v sobě mám už od útlého věku. 
Vždy mě zajímaly dopravní prostředky, 
zapomenuté koleje, modelová železnice… 

Zajímají mne ze-
jména vozidla, trasy 
linek, historie do-
pravy. Aktivně sle-
duji vývoj a fotím, 
ale nejsem žádný 
ultrašotouš, nelze 
stihnout úplně vše, 
tak je to o jakýchsi 
prioritách.

Souvisí to nějak s 
tvým zaměstná-
ním?

Doprava je mým velkým koníčkem, ale 
nesouvisí s mým současným zaměstná-
ním. V minulosti jsem však pracoval pro 
jeden dopravní subjekt.

Jaký je tvůj názor na školní časopis?

Studentský časopis vaší školy vnímám 
velmi pozitivně. Aniž bych chtěl komuko-
liv pochlebovat, hodnotím velmi vysoko. 
Je tam spousta zajímavých informací pro 
vás, studenty. Avšak články jsou velmi 
čtivé i pro nezúčastněnou osobu. Myslím, 
že za pár let doženete Hostivický měsíčník  
(smích).
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Koncerty v ČR

ENRIQUE IGLESIAS 

V pátek 18.2. 2022 k nám do hlavního 
města zavítá nepřekonatelný španělský 

hudebník, jehož 
hity, které roztan-
čí každého, vám 
rozhodně nemů-
žou utéct.  

LUCIE 

Nemyslím si, že by mezi námi byl někdo, 
kdo neslyšel o jedné z nejznámějších 
českých kapel-LUCIE. V Praze se na jejich 
koncert můžete těšit už 20. října letošního 
roku. 

NIGHTWISH 

Pro fanoušky něčeho tvrd-
šího zde také mám tip na 
koncert. Rozhodně by vám neměl uniknout spe-
ciální koncert skupiny Nightwish, které na rozdíl 
od ostatních metalových skupin dominuje vysoký 
ženský hlas, což je rozhodně velmi zajímavé. Na 

vlastní oči 
se můžete 
přesvědčit 
20. prosin-
ce letošního 
roku. 

POKÁČ 

Ani milovníci České muziky nemusí 
zoufat. Mohl by se vám líbit koncert 
velice oblíbeného písničkáře Pokáče, 
kterému rozhodně nechybí smysl pro 
humor. Společně se 
můžete jít pobavit 20. 
ledna následujícího 
roku do pražské O2 
Areny.

https://www.metro.cz/umeni-delat-si-ze-sebe-legraci-ve-spolecnosti-chybi-rika-
-pokac-ptw-/spolecnost.aspx?c-A190529_171331_metro-spolecnost_hyr

https://www.nightwish.com/

https://www.purepeople.com/article/enrique-iglesias-adorable-video-
-de-ses-jumeaux-qui-ont-bien-grandi_a331037/1

https://magazin.aktualne.cz/kultura/hudba/kapela-lucie-vyda-po-
-16-letech-nove-album-vyjede-na-velke-tu/r~97bce0ca242f11e7a70b-
002590604f2e/

Hudební okénko

Autorka: Terezie Babická, 4.A

RAMMSTEIN 

Snad mezi námi není nikdo, kdo by o 
této metalové kapele z Německa nesly-
šel. Tyto legendy zavítají do Prahy hned 
na dva koncerty. Jelikož první termín byl 

ihned vyprodaný, 
přidali i druhý. Mů-
žete se na ně těšit 
15. a 16. května 
2022, ale nezapo-
meňte si koupit 
lístky už teď!

https://magazin.aktualne.cz/kultura/hudba/rammstein-eden-praha-koncerty-hudba/
r~3fb80062deaf11e8b728ac1f6b220ee8/
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